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344
ZÁKON
zo 17. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze
a ktorým sa dopåòa zákon è. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí,
ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odòatím slobody v Európskej únii
a o zmene a doplnení zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Na konanie pod¾a tohto zákona sa pouije veobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Veobecný predpis o trestnom konaní
sa pouije aj vo vzahu k èlenským tátom na konanie
o vydaní osôb na trestné stíhanie, výkon trestu odòatia
slobody alebo ochranného opatrenia, na ktoré nemono uplatni postup pod¾a tohto zákona..
2. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak dolo
k zmene vecnej alebo miestnej príslunosti súdu vo
veci, pre ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz,
súd vydanú osobu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín
od jej prevzatia, odovzdá vecne a miestne príslunému
súdu na rozhodnutie o väzbe pod¾a veobecného predpisu o trestnom konaní..
3. V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: zmena miesta výkonu väzby alebo miesta výkonu trestu odòatia slobody
v priebehu konania o európskom zatýkacom rozkaze
nemá vplyv na príslunos..
4. V § 15 ods. 1 sa za slová Slovenskej republiky
vkladajú slová tak, aby nedolo k zmareniu úèelu konania o európskom zatýkacom rozkaze.
5. V § 15 odsek 2 znie:
(2) Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od
prevzatia zadranej osoby a od doruèenia návrhu prokurátora na vzatie do predbenej väzby túto osobu vypoèu a rozhodnú o jej vzatí do predbenej väzby alebo
ju prepusti na slobodu. Dôvodmi väzby pod¾a veobecného predpisu o trestnom konaní12) nie je pritom viazaný. Ak sudca rozhodne, e sa zadraná osoba ponecháva na slobode, súèasne môe rozhodnú o uloení
primeraných opatrení alebo obmedzení na zabránenie,
aby nedolo k zmareniu úèelu tohto konania pod¾a veobecného predpisu o trestnom konaní,13) ktorý sa pouije primerane. Ak v èase rozhodovania o predbenej
väzbe nie je k dispozícii európsky zatýkací rozkaz, sudca krajského súdu rozhoduje na návrh prokurátora, ku
ktorému je pripojený záznam pod¾a § 3 písm. l)..

6. V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Prísluný sudca rozhodne o prepustení osoby
z predbenej väzby, ak
a) justièný orgán tátu pôvodu zruil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzahu k Slovenskej republike odvolal, alebo
b) inak zanikli dôvody predbenej väzby, vydania alebo
jeho realizácie..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
7. V § 15 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: na predvedenie
a zatknutie osoby sa primerane pouijú ustanovenia
veobecného predpisu o trestnom konaní.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 73 a 120 Trestného poriadku..

8. V § 17 ods. 1 sa slovo súd nahrádza slovami  prísluný sudca a na konci sa pripája táto veta: O rozhodnutí o vzatí vyiadanej osoby do vydávacej väzby
sudca vyrozumie prísluný ústav na výkon väzby alebo
ústav na výkon trestu odòatia slobody..
9. V § 18 ods. 1 prvej vete sa slovo Súd nahrádza
slovami Prísluný sudca.
10. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak sa iada o vydanie obèana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky na úèely výkonu trestu odòatia slobody
do èlenského tátu, ktorý prevzal do svojho právneho
poriadku osobitný predpis,13b) prokurátor vyiadanú
osobu po vypoèutí pouèí o monosti nesúhlasi s výkonom uloeného trestu odòatia slobody v táte pôvodu
a o monosti prevzatia výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,13c) ako aj
o dôsledkoch tohto nesúhlasu. Vyhlásenie o nesúhlase
uskutoèní vyiadaná osoba pred prokurátorom po vypoèutí a pouèení o dôsledkoch takého postupu do zápisnice v prítomnosti jej obhajcu. Toto vyhlásenie nemono vzia spä..
8.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a
Poznámky pod èiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

13b) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra
2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúce pozbavenie osobnej
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slobody, na úèely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ
L 327, 5. 12. 2008) v platnom znení.
13c
) Zákon è. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí,
ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odòatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov..

11. § 19 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na úèel
výkonu trestu odòatia slobody uloeného v konaní, na
ktorom sa vyiadaná osoba osobne nezúèastnila a rozhodnutie, ktorým jej bol trest uloený ani úradná informácia o vedení trestného konania v táte pôvodu nebola vyiadanej osobe doruèená, prokurátor túto osobu
po oboznámení sa s obsahom európskeho zatýkacieho
rozkazu pouèí o monosti poiada o predloenie kópie
rozhodnutia, ktorým jej bol trest uloený. Prokurátor
vyiadanú osobu súèasne informuje, e s predloením
kópie rozhodnutia, ktorým jej bol trest uloený, nie sú
spojené procesné dôsledky doruèenia v táte pôvodu.
Ak také rozhodnutie nebolo slovenským orgánom v doterajom konaní doruèené, prokurátor informuje o takej poiadavke vyiadanej osoby justièný orgán tátu
pôvodu a po doruèení kópie rozhodnutia ho predloí vyiadanej osobe. Postup pod¾a tohto odseku nemá vplyv
na lehoty pod¾a § 24 a 25..
12. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 21a
Výkon trestu odòatia slobody
uloeného v táte pôvodu
(1) Ak vyiadaná osoba vyslovila nesúhlas s výkonom
uloeného trestu odòatia slobody v táte pôvodu pod¾a
§ 19 ods. 4, prokurátor predloí vec súdu, ktorý bezodkladne informuje justièný orgán tátu pôvodu o tejto
skutoènosti a vyzve ho, aby sa v lehote 30 dní od doruèenia výzvy vyjadril k odovzdaniu výkonu rozhodnutia,
na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a aby na tieto úèely predloil osvedèenie o vydaní rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu13c) a overenú kópiu vykonate¾ného rozhodnutia.
(2) Ak justièný orgán tátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky nesúhlasí alebo ak sa justièný orgán tátu pôvodu k výzve
súdu pod¾a odseku 1 v urèenej lehote nevyjadrí, súd
vráti vec prokurátorovi, ktorý pokraèuje v predbenom
vyetrovaní. Na vyjadrenie tátu pôvodu k odovzdaniu
výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky sa po
márnom uplynutí lehoty pod¾a odseku 1 v ïalom konaní prihliada do prijatia rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. O následkoch nevyhovenia
výzve v urèenej lehote súd informuje justièný orgán
tátu pôvodu vopred v rámci výzvy pod¾a odseku 1.
(3) Ak justièný orgán tátu pôvodu súhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol
vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a predloí osvedèenie o vydaní rozhodnutia pod¾a
osobitného predpisu13c) a overenú kópiu rozhodnutia,
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na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, a vyiadaná osoba je vo vydávacej väzbe, súd
súèasne s rozhodnutím o väzbe vyiadanej osoby pod¾a
osobitného predpisu13c) rozhodne o prepustení osoby
z vydávacej väzby. Súd o zaèatí konania o prevzatí výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky informuje prokurátora; predbené vyetrovanie sa tým
preruuje.
(4) Na konanie o uznanie a výkon rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa
pouije osobitný predpis.13c)
(5) Ak súd rozhodne o uznaní a výkone rozhodnutia,
na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, súd o tejto skutoènosti informuje prokurátora.
(6) Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu
rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu,13c) súd vráti
vec prokurátorovi, ktorý pokraèuje v predbenom vyetrovaní. Ak je vyiadaná osoba vo väzbe pod¾a osobitného predpisu,13c) súd súèasne rozhodne o vydávacej
väzbe vyiadanej osoby pod¾a § 16 ods. 1..
13. V § 22 ods. 1 sa slová § 19 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 19 ods. 8.
14. V § 23 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúa slovo
alebo.
15. V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripája sa slovo alebo.
16. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) súd na základe postupu pod¾a § 21a rozhodol
o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého
bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu.13c).
17. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na úèel výkonu trestu odòatia slobody, môe rozhodnú o odmietnutí jeho vykonania, ak sa vyiadaná osoba osobne nezúèastnila
konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia; to neplatí, ak sa v európskom zatýkacom rozkaze uvádza, e vyiadaná osoba v súlade s procesnými poiadavkami
právneho poriadku tátu pôvodu
a) bola vèas predvolaná, a tým informovaná o termíne
a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doruèili informácie o termíne a mieste konania takým spôsobom,
e bolo jednoznaène preukázané, e si bola vedomá
plánovaného konania a informovaná o tom, e justièný orgán tátu pôvodu môe vyda rozhodnutie,
ak sa nezúèastní konania, alebo
b) vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou
osobou alebo ustanovený tátom, aby ju obhajoval
v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, alebo
c) po tom, ako sa jej doruèilo rozhodnutie a bola výslovne pouèená o práve poda návrh na obnovu konania
alebo odvolanie, na konaní o ktorých má dotknutá
osoba právo zúèastni sa a ktoré umonia opätovné
preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov
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a ktoré môu vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo
odvolanie, alebo nepodala návrh na obnovu konania
alebo odvolanie v rámci príslunej lehoty, alebo
d) jej nebolo rozhodnutie doruèené, prièom jej bude doruèené bezodkladne po jej odovzdaní do tátu pôvodu a súèasne bude výslovne pouèená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na
konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúèastni sa a ktoré umonia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môu
vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu
nového a informovaná o lehote na podanie návrhu
na obnovu konania alebo odvolania tak, ako je uvedené v európskom zatýkacom rozkaze..
18. V § 24 ods. 5 písm. b) sa slová § 19 ods. 4 nahrádzajú slovami § 19 ods. 5.
19. V § 25 ods. 3 sa slová pod¾a odseku 2 nahrádzajú slovami pod¾a ods. 2 písm. a).
20. § 27 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak vo vzahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doruèených viac európskych zatýkacích rozkazov a sú splnené podmienky pod¾a § 21a u niektorého
z nich, o ïalom postupe rozhodne súd; súd pritom
zoh¾adní vetky okolnosti, najmä závanos a miesto
spáchania èinu, dátum a úèel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Súd pred prijatím rozhodnutia
o ïalom postupe môe poiada o vyjadrenie Eurojust.13) Súd o svojom rozhodnutí o ïalom postupe informuje ministerstvo..
21. V § 32 odsek 2 znie:
(2) iados o dodatoèný súhlas musí obsahova
vetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. iados zale
súd spravidla priamo vykonávajúcemu justiènému orgánu v jazyku pod¾a § 37. Súd vydá európsky zatýkací
rozkaz pre trestný èin, ktorý má by predmetom trestného stíhania alebo výkonu trestu odòatia slobody,
a pripojí ho k iadosti o dodatoèný súhlas, len ak ho vykonávajúci justièný orgán o to poiada..
22. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
43a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2012
Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré
sa zaèalo pred 1. decembrom 2012, sa pouijú ustanovenia tohto zákona v znení úèinnom do 30. novembra
2012..
23. V prílohe è. 1 písmeno d) znie:
d) Uveïte, èi sa dotknutá osoba osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:
1.  Áno, dotknutá osoba sa osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
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2.  Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste vyznaèili bod 2, potvrïte, èi ide o jeden z nasledujúcich prípadov:
 3.1a. dotknutá osoba bola predvolaná ... (deò, mesiac, rok), a tým informovaná o urèenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu
rozhodnutia, a bola informovaná o tom, e justièný orgán tátu pôvodu môe vyda rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
 3.1b. dotknutá osoba nebola predvolaná, ale sa jej
inými prostriedkami doruèili úradné informácie o urèenom termíne a mieste konania, ktoré
viedlo k vydaniu rozhodnutia takým spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e táto
osoba si bola vedomá plánovaného konania
a bola informovaná o tom, e justièný orgán
tátu pôvodu môe vyda rozhodnutie, ak sa
nezúèastní konania,
ALEBO
 3.2. dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý
bol buï vymenovaný dotknutou osobou, alebo
ustanovený tátom, aby ju obhajoval v konaní,
a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval,
ALEBO
 3.3. rozhodnutie bolo dotknutej osobe doruèené ...
(deò, mesiac, rok) a dotknutá osoba bola výslovne pouèená o práve na obnovu konania
alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúèastni sa
a ktoré umonia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré
môu vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia
a vydaniu nového, a
 výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo odvolanie,
ALEBO

 nepodala návrh na obnovu konania alebo
odvolanie v rámci príslunej lehoty,

ALEBO
 3.4. toto rozhodnutie nebolo dotknutej osobe doruèené, prièom
 jej bude doruèené bezodkladne po jej odovzdaní do tátu pôvodu a
 po doruèení rozsudku bude dotknutá osoba
výslovne pouèená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní
o ktorých má dotknutá osoba právo zúèastni sa a ktoré umonia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov
a ktoré môu vies k zrueniu pôvodného
rozhodnutia a vydaniu nového, a
 dotknutá osoba bude informovaná o lehote
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na podanie návrhu na obnovu konania alebo odvolania, t. j. ... dní.
4. Ak ste vyznaèili bod 3.1b, 3.2. alebo 3.3., uveïte informácie o tom, ako bola splnená prísluná podmienka:
............................................................................
............................................................................
........................................................................ ..
24. Doterají text prílohy è. 2 sa oznaèuje ako prvý
bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26.
februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí
2002/584/SVV,
2005/214/SVV,
2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV
a o posilnení procesných práv osôb, podpore
uplatòovania zásady vzájomného uznávania, pokia¾ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti
dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 81,
27. 3. 2009)..

òatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení
zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov sa dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia zaène na základe konania o európskom zatýkacom rozkaze,3a) prísluným na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia je krajský súd, ktorý koná o európskom
zatýkacom rozkaze.3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze
v znení zákona è. 344/2012 Z. z..

2. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia zaène na základe
konania o európskom zatýkacom rozkaze, súd rozhodne o zapoèítaní väzby pod¾a osobitného predpisu.4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 15 a 17 zákona è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze v znení zákona è. 344/2012 Z. z. .

Èl. II
Zákon è. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s od-
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 2386

Zbierka zákonov è. 345/2012

Èiastka 87

345
ZÁKON
z 18. októbra 2012
o niektorých opatreniach v miestnej tátnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Zruujú sa
krajské kolské úrady,
krajské stavebné úrady,
územné vojenské správy,
krajské úrady ivotného prostredia,
krajské pozemkové úrady,
krajské lesné úrady,
krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
h) katastrálne úrady.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§2
(1) Pôsobnos krajských kolských úradov a krajských stavebných úradov ustanovená osobitnými
predpismi prechádza na obvodné úrady v sídlach krajov.
(2) Pôsobnos územných vojenských správ ustanovená osobitnými predpismi prechádza na obvodné úrady
v sídlach krajov a na Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky.
(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v krajskom kolskom
úrade, krajskom stavebnom úrade a územnej vojenskej
správe, prechádzajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo).
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom kolskom úrade, krajskom stavebnom úrade a územnej vojenskej
správe, prechádzajú na ministerstvo.
(5) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 3 a 4 uspokojí ministerstvo pod¾a osobitných predpisov.
(6) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mali
v správe krajský kolský úrad, krajský stavebný úrad
a územná vojenská správa k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy ministerstva.
(7) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch tátnej sprá-

vy v pôsobnosti krajského kolského úradu a krajského stavebného úradu zaèaté do 31. decembra 2012, dokonèí obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom
obvode mali sídlo krajský kolský úrad a krajský stavebný úrad.
(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch tátnej správy v pôsobnosti územnej vojenskej správy zaèaté do
31. decembra 2012, dokonèí obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mala sídlo územná vojenská správa a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(9) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová krajský kolský úrad, krajský
stavebný úrad a územná vojenská správa vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým obvodný úrad v sídle
kraja v príslunom tvare; to sa nevzahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
§3
(1) Pôsobnos krajských úradov ivotného prostredia
ustanovená osobitnými predpismi prechádza na obvodné úrady ivotného prostredia v sídlach krajov.
(2) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v obvodnom úrade ivotného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom
obvode má obvodný úrad ivotného prostredia sídlo.
(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v krajskom úrade ivotného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad ivotného prostredia sídlo.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade ivotného
prostredia, prechádzajú na obvodný úrad ivotného
prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má
obvodný úrad ivotného prostredia sídlo.
(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom úrade ivotného
prostredia, prechádzajú na obvodný úrad ivotného
prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode
mal krajský úrad ivotného prostredia sídlo.
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(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 2 a 5 uspokojí obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja pod¾a osobitných predpisov.
(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe krajský úrad ivotného prostredia k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy obvodného úradu ivotného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad ivotného prostredia
sídlo.
(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku tátnej správy
v pôsobnosti krajského úradu ivotného prostredia zaèaté do 31. decembra 2012, dokonèí obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom
obvode mal krajský úrad ivotného prostredia sídlo.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na Obvodný úrad ivotného prostredia Koice-okolie.
(10) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová krajský úrad ivotného prostredia vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým obvodný
úrad ivotného prostredia v sídle kraja v príslunom
tvare; to sa nevzahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
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(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe krajský pozemkový úrad k 31. decembru
2012, prechádzajú do správy obvodného pozemkového
úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal
krajský pozemkový úrad sídlo.
(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku tátnej správy
v pôsobnosti krajského pozemkového úradu zaèaté do
31. decembra 2012, dokonèí obvodný pozemkový úrad
v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský
pozemkový úrad sídlo.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na Obvodný pozemkový úrad Koice-okolie.
(10) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová krajský pozemkový úrad vo
vetkých tvaroch, rozumie sa tým obvodný pozemkový
úrad v sídle kraja v príslunom tvare; to sa nevzahuje
na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
§5
(1) Pôsobnos krajských lesných úradov ustanovená
osobitnými predpismi prechádza na obvodné lesné
úrady v sídlach krajov.

(1) Pôsobnos krajských pozemkových úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na obvodné
pozemkové úrady v sídlach krajov.

(2) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v obvodnom lesnom
úrade, prechádzajú na obvodný lesný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný lesný úrad
sídlo.

(2) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v obvodnom pozemkovom úrade, prechádzajú na obvodný pozemkový úrad
v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný
pozemkový úrad sídlo.

(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v krajskom lesnom úrade, prechádzajú na obvodný lesný úrad v sídle kraja,
v ktorého územnom obvode mal krajský lesný úrad sídlo.

(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v krajskom pozemkovom úrade, prechádzajú na obvodný pozemkový úrad
v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský
pozemkový úrad sídlo.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v obvodnom lesnom úrade,
prechádzajú na obvodný lesný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný lesný úrad sídlo.

§4

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v obvodnom pozemkovom
úrade, prechádzajú na obvodný pozemkový úrad v sídle
kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný pozemkový úrad sídlo.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom lesnom úrade,
prechádzajú na obvodný lesný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský lesný úrad sídlo.
(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 2 a 5 uspokojí obvodný lesný úrad v sídle kraja pod¾a osobitných predpisov.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom pozemkovom
úrade, prechádzajú na obvodný pozemkový úrad v sídle
kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský pozemkový úrad sídlo.

(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe krajský lesný úrad k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy obvodného lesného úradu v sídle
kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský lesný
úrad sídlo.

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 2 a 5 uspokojí obvodný pozemkový úrad v sídle kraja pod¾a osobitných
predpisov.

(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku tátnej správy
v pôsobnosti krajského lesného úradu zaèaté do 31. de-
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cembra 2012, dokonèí obvodný lesný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský lesný úrad
sídlo.
(9) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová krajský lesný úrad vo vetkých
tvaroch, rozumie sa tým obvodný lesný úrad v sídle
kraja v príslunom tvare; to sa nevzahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
§6
(1) Pôsobnos krajských úradov pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie ustanovená osobitnými predpismi prechádza na obvodné úrady pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v sídlach krajov.
(2) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v obvodnom úrade pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie, prechádzajú
na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má
obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sídlo.
(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v krajskom úrade pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie, prechádzajú
na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal
krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sídlo.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, prechádzajú na
obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sídlo.
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kých osôb a právnických osôb na úseku tátnej správy
v pôsobnosti krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zaèaté do 31. decembra 2012, dokonèí obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode
mal krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sídlo.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Koice-okolie.
(10) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie vo vetkých tvaroch, rozumie
sa tým obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v sídle kraja v príslunom tvare; to sa nevzahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
§7
(1) Pôsobnos katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.
(2) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v správe katastra, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej
územnom obvode má správa katastra sídlo.
(3) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v katastrálnom úrade,
prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej
územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v správe katastra, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode má správa katastra sídlo.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom úrade pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, prechádzajú na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
sídlo.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej
územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 2 a 5 uspokojí obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v sídle kraja pod¾a osobitných predpisov.

(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe katastrálny úrad k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy správy katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie k 31. decembru 2012, prechádzajú do
správy obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie sídlo.

(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku tátnej správy
v pôsobnosti katastrálneho úradu zaèaté do 31. decembra 2012, dokonèí správa katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzic-

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 2 a 5 uspokojí správa
katastra v sídle kraja pod¾a osobitných predpisov.

(9) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová katastrálny úrad vo vetkých
tvaroch, rozumie sa tým správa katastra v sídle kraja
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v príslunom tvare; to sa nevzahuje na prechodné
ustanovenia osobitných predpisov.
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z. a zákona
è. 252/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 139 ods. 1 sa slová príslunú územnú vojenskú správu nahrádzajú slovami prísluný obvodný
úrad v sídle kraja.
2. V § 139 ods. 8 sa slová prísluná územná vojenská správa nahrádzajú slovami prísluný obvodný
úrad v sídle kraja.
Èl. III
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/ 2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z. a zákona è. 236/2012 Z. z. sa mení
takto:
V § 440 sa slová územnú vojenskú správu, v ktorej
nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého.
Èl. IV
Zákon è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 263/2006 Z. z., zákona è. 254/2007 Z. z.
a zákona è. 102/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon ustanovuje postavenie a pôsobnos obvodných úradov..
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2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Postavenie obvodných úradov
(1) Obvodný úrad je miestny orgán tátnej správy,
ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) Obvodný úrad riadi a za jeho èinnos zodpovedá
prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) na
návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3) V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch tátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu, rozhoduje prísluný
organizaèný útvar obvodného úradu.
(4) Vnútornú organizáciu obvodného úradu urèuje
ministerstvo po prerokovaní s príslunými ústrednými
orgánmi tátnej správy.
(5) Vedúceho organizaèného útvaru obvodného úradu vymenúva prednosta obvodného úradu na návrh
prísluného vedúceho ústredného orgánu tátnej správy.
(6) Obvodný úrad má spôsobilos by úèastníkom
súdneho konania a exekuèného konania a samostatne
kona pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za obvodný úrad koná pred súdom prednosta obvodného
úradu alebo ním poverený zamestnanec.
(7) Obvodný úrad v sídle kraja spravuje majetok tátu v rozsahu ustanovenom veobecným predpisom
o správe majetku tátu.1)
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 6, § 1, § 3 ods. 1 a 3, § 4
ods. 1, 2, 4 a 5 a § 8a ods. 1, 2 a 4 sa vzahujú aj na obvodný úrad v sídle kraja..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 5 a 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov..

3. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Pôsobnos obvodných úradov na jednotlivých
úsekoch tátnej správy ustanovujú osobitné predpisy.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu
v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov, zákon è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva
v znení neskorích predpisov, zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon
è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku
2011 a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo
èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov..
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4. V § 4 sa vypúajú odseky 2 a 3.
5.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2 a
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 5 sa vypúajú.

5. V § 4 ods. 2 sa vypúajú slová pod¾a odsekov 1
a 3.
6. V § 4 ods. 4 sa slovo ministerstvo, nahrádza slovami ústredný orgán tátnej správy,.
7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Prechodné ustanovenia
k právnej úprave úèinnej od 1. januára 2013
(1) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých
vzahov tátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2012 vykonávali tátnu slubu v obvodnom úrade, prechádzajú na ministerstvo.
(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade, prechádzajú na ministerstvo.
(3) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu
práv a povinností pod¾a odsekov 1 a 2 uspokojí ministerstvo pod¾a osobitných predpisov.
(4) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe obvodný úrad k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy ministerstva okrem majetku tátu, ku
ktorému obvodný úrad vykonáva pôsobnos pod¾a osobitného zákona.1)
(5) Majetok tátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci
uplatneného práva prednostnej kúpy pod¾a osobitného
zákona8) ukonèené do 31. decembra 2012, prechádza
do správy obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého
územnom obvode sa majetok tátu nachádza.
(6) O prechode majetku tátu pod¾a odseku 5 sú obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja povinní vyhotovi písomné protokoly.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. v znení zákona è. 121/2001 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z, zákona
è. 388/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 439/2001 Z. z., zákona è. 524/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 639/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 25/2007 Z. z., zákona
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 664/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 395/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
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è. 249/2011 Z. z. a zákona è. 317/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ïalej len obvodný úrad
dopravy v sídle kraja),.
2. V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:
o) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému
úradu dopravy v sídle kraja,.
3. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaïuje na
plnenie úloh pod¾a odseku 4 písm. d) a e) osobitný organizaèný útvar..
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a
10.
4. Slová krajský úrad dopravy vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný
úrad dopravy v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení
zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 549/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona
è. 559/2010 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa vypúajú slová krajské pozemkové
úrady a.
2. V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:
c) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úradu v sídle kraja vo
veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému pozemkovému úradu v sídle kraja,.
3. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Obvodné pozemkové úrady v sídlach krajov vykonávajú tátnu správu na úsekoch pozemkových
úprav a ochrany po¾nohospodárskej pôdy pod¾a odseku 4 v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo..
4. V § 5 odsek 9 znie:
(9) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho èinnos
zodpovedá riadite¾ obvodného pozemkového úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej repub-
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liky na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len minister)..
5. V § 5 odsek 10 znie:
(10) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, je riadite¾ obvodného pozemkového úradu v sídle kraja..
6. V § 5 sa vypúa odsek 12.
Doterajie odseky 13 a 14 sa oznaèujú ako odseky 12
a 13.
7. § 5 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené obvodnému pozemkovému úradu, zriaïuje osobitný organizaèný
útvar..
8. V prílohe sa prvý ståpec s názvom Krajský pozemkový úrad vypúa a slová Koice-mesto sa nahrádzajú slovom Koice.
9. Slová krajský pozemkový úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42d nahrádzajú
slovami obvodný pozemkový úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.,
zákona è. 495/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 192/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré
znejú: Minister môe urèi, ktorý útvar Policajného
zboru má spôsobilos by úèastníkom súdneho konania a exekuèného konania a samostatne kona pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za útvar Policajného
zboru koná pred súdom riadite¾ útvaru alebo ním poverený policajt alebo zamestnanec..
Èl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
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Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona
è. 509/2001 Z. z., zákona è. 64/2002 Z. z., zákona
è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona
è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona
è. 325/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 510/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 13b ods. 2 prvá veta znie: O neupotrebite¾nosti majetku tátu rozhoduje na základe návrhu komisie
tatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba..
2. V § 13b ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Èlenov komisie vymenúva a odvoláva
tatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba..
Èl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 568/2005 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z. a zákona
è. 395/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 1 písm. k) sa slová príslunej vojenskej
správe nahrádzajú slovami príslunému obvodnému
úradu v sídle kraja.
Èl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z.,
zákona è. 419/2002 Z. z., zákona è. 173/2004 Z. z., zákona è. 669/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z. a zákona
è. 103/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 2 sa vypúajú slová katastrálne úrady a.
2. V § 16 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
3. V § 16a odsek 2 znie:
(2) Správu katastra riadi a za jej èinnos zodpovedá
riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu..
4. V § 16a sa vypúa odsek 4.
5. § 18 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie
v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú
zákonom ustanovené správe katastra, zriaïuje osobitný organizaèný útvar..
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6. Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 79j
Prechodné ustanovenie
k právnej úprave úèinnej od 1. januára 2013
Riadite¾ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa povauje za riadite¾a správy katastra pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2013..
7. Slová katastrálny úrad vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami
správa katastra v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XI
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z. a zákona
è. 79/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová útvar Policajného zboru.
2. V § 107 odsek 4 znie:
(4) Pri vyúètovaní sluobného príjmu je sluobný
úrad povinný vyda policajtovi doklad obsahujúci údaje o zlokách sluobného príjmu a o vykonaných zrákach v písomnej forme, ak sa sluobný úrad s policajtom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickou
formou..
Èl. XII
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 48/2011 Z. z. a zákona è. 400/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Èiastka 87

1. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Krajské riadite¾stvo zboru je preddavková organizácia ministerstva..
2. V § 4 odseky 9 a 10 znejú:
(9) Krajské riadite¾stvo zboru, okresné riadite¾stvo
zboru a Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy konajú a rozhodujú
v administratívnoprávnych veciach samostatne. Krajské riadite¾stvo zboru má spôsobilos by úèastníkom
súdneho konania a exekuèného konania a samostatne
kona pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za krajské riadite¾stvo zboru koná pred súdom riadite¾ krajského riadite¾stva zboru alebo ním poverený prísluník.
(10) Vnútornú organizáciu zboru urèuje minister na
návrh prezidenta zboru..
3. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Zbor je financovaný z rozpoètu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve tátu, ktorý
slúi na plnenie úloh zboru a záväzky tátu súvisiace
s plnením úloh zboru..
4. § 13 znie:
§ 13
(1) V sluobnom úrade v mene tátu koná a vo veciach sluobného pomeru pod¾a tohto zákona rozhoduje vedúci sluobného úradu. Vedúcim sluobného úradu je
a) minister vo vzahu k riadite¾ovi Horskej záchrannej
sluby,
b) minister alebo v rozsahu ním ustanovenom iná osoba pod¾a odseku 2 vo vzahu k prísluníkom Hasièského a záchranného zboru,
c) riadite¾ Horskej záchrannej sluby vo vzahu k prísluníkom Horskej záchrannej sluby.
(2) Nadriadeným môe by prísluník, ktorý je vymenovaný do stálej tátnej sluby, prísluník v tátnej
slube,10b) vedúci tátny zamestnanec10c) alebo vedúci
zamestnanec.10d)
(3) Sluobným úradom na úèely tohto zákona sa rozumie
a) ministerstvo,
b) Horská záchranná sluba.
(4) Osobným úradom vo veci uplatòovania sluobného pomeru je úrad, ktorý je osobitným útvarom sluobného úradu, v ktorom prísluník vykonáva tátnu slubu.
(5) Osobný úrad zabezpeèuje aj uplatòovanie právnych vzahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru
pod¾a § 3, § 12 ods. 3 alebo pod¾a osobitného predpisu.9a).
5. V § 34 odsek 5 znie:
(5) Do hodnosti vymenúva a povyuje prísluníka
vedúci sluobného úradu; mimoriadne povýenie do
dôstojníckej hodnosti vykonáva minister na návrh prezidenta zboru..
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6. V § 41 odsek 1 znie:
(1) O sluobnom hodnotení prísluníka rozhoduje
vedúci sluobného úradu na základe písomného návrhu, ktorý vypracúva ním zriadená komisia. Sluobné
hodnotenie pod¾a návrhu komisie pripravuje pre vedúceho sluobného úradu osobný úrad..
7. V § 41 ods. 3 sa za slovami sluobného úradu vypúa èiarka a slová prezidentovi zboru alebo ministrovi.
8. V § 41 ods. 4 sa za slovami sluobného úradu vypúa èiarka a slová prezident zboru alebo minister.
9. § 49 vrátane nadpisu znie:
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poverenie musí by prísluníkovi doruèené aj písomne..
10. V § 70 odsek 5 znie:
(5) Údaje o majetkových pomeroch priznaných pod¾a odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu sluobného
úradu, ktorý zabezpeèí vyhodnotenie majetkových priznaní na úèely zistenia prírastku majetku prísluníka
a ich uchovávanie..
11. V § 70 ods. 6 sa vypúajú slová alebo ministra.
12. V § 71 sa vypúajú slová alebo minister.
13. § 73 znie:

§ 49

§ 73

Vymenovanie za nadriadeného
a zastupovanie nadriadeného

(1) Vedúci sluobného úradu môe podriadeným prísluníkom v rozsahu svojej právomoci ude¾ova disciplinárne odmeny a uklada disciplinárne opatrenia.

(1) Za nadriadeného vymenúva vedúci sluobného
úradu prísluníka v stálej tátnej slube.
(2) Prísluník v stálej tátnej slube, ktorý vykonáva
tátnu slubu v zbore, je vymenovaný za nadriadeného
ako
a) velite¾ drustva,
b) velite¾ èaty,
c) velite¾ hasièskej stanice,
d) vedúci pracoviska,
e) vedúci oddelenia,
f) zástupca riadite¾a zariadenia, zástupca velite¾a zariadenia,
g) zástupca velite¾a Hasièského a záchranného útvaru
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
h) velite¾ Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
i) riadite¾ okresného riadite¾stva zboru,
j) riadite¾ zariadenia, velite¾ zariadenia,
k) riadite¾ krajského riadite¾stva zboru,
l) riadite¾ odboru,
m) viceprezident zboru,
n) prezident zboru.
(3) Prísluník v stálej tátnej slube, ktorý vykonáva
tátnu slubu v Horskej záchrannej slube, je vymenovaný za nadriadeného ako
a) riadite¾ strediska,
b) vedúci oddelenia,
c) zástupca riadite¾a,
d) riadite¾.
(4) Vedúci sluobného úradu vymenuje prísluníka
v stálej tátnej slube na zastupovanie nadriadeného
v èase jeho neprítomnosti presahujúcej tri týdne alebo
v èase neobsadenia funkcie nadriadeného alebo v èase
neprítomnosti prísluníka zastupujúceho nadriadeného, ktorý dlhie ako tri týdne zastupuje iného nadriadeného. Zastupovanie nesmie presiahnu dvanás po
sebe nasledujúcich mesiacov.
(5) Vedúci sluobného úradu môe poveri prísluníka v stálej tátnej slube, aby zastupoval nadriadeného
poèas jeho neprítomnosti nepresahujúcej tri týdne.
Poverenému prísluníkovi nepatrí príplatok za zastupovanie pod¾a § 110. Poverenie mono vykona aj ústne. Ak zastupovanie bude trva dlhie ako 25 hodín,

(2) Vedúci sluobného úradu je oprávnený udeli disciplinárnu odmenu pod¾a § 74. Disciplinárne opatrenie
pod¾a § 77 písm. a) a c) môe prezidentovi zboru, riadite¾ovi krajského riadite¾stva zboru, riadite¾ovi okresného riadite¾stva zboru a velite¾ovi Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy uloi len minister.
(3) Podrobnosti o ude¾ovaní disciplinárnych odmien,
o sluobných previneniach a ukladaní disciplinárnych
opatrení upraví ministerstvo v sluobnom predpise..
14. V § 110 ods. 1, 3 a 4 a v § 128 ods. 3 sa slová § 49
ods. 7 nahrádzajú slovami § 49 ods. 4 a 5.
15. § 127 znie:
§ 127
Prezidentovi zboru urèuje sluobný plat minister..
16. § 138 znie:
§ 138
V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje sluobný
orgán, ktorým je
a) vedúci sluobného úradu,
b) sluobný posudkový lekár pod¾a § 17 ods. 3..
17. V § 144b písmená e) a f) znejú:
e) ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán,
f) prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako odvolací
orgán,.
18. § 193a znie:
§ 193a
Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 a 11, § 13 ods. 1 písm. b),
§ 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 a 4, § 26 a 27,
§ 29 ods. 4, § 32 a 33, § 49 ods. 2, § 92 ods. 5,
§ 96 ods. 1, § 99 písm. d), § 101, § 103 ods. 5 èasti vety
za druhou spojkou, § 122 ods. 4, § 194 a 198a a § 200
a 209 sa nevzahujú na prísluníka Horskej záchrannej sluby..

Strana 2394

Zbierka zákonov è. 345/2012

Èiastka 87

19. Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

dom v sídle kraja a slovo jej sa nahrádza slovom
jeho.

§ 206a

3. V § 10 odsek 4 znie:
(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti
pod¾a odsekov 1 a 2
a) vedie evidenciu registrovaných obèanov a obèanov
zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby
ozbrojených síl,11a) poskytuje im informácie a výpisy
z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej
sluby, pripravuje, zabezpeèuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl,8)
b) realizuje oslobodenie obèanov od výkonu mimoriadnej sluby,
c) vedie dokumentáciu obèanov povinných vykona alternatívnu slubu namiesto mimoriadnej sluby,
poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej sluby,11b)
d) povoláva registrovaných obèanov na odvod v èase
vojny a vojnového stavu,
e) vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti
obèanov, ktorým vznikla branná povinnos,
f) vyraïuje obèanov, ktorým vznikla branná povinnos, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
g) vedie evidenciu obèanov, ktorí vykonali tátnu slubu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po
zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,
h) vykonáva v spolupráci s obvodným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnute¾ností
a vecných prostriedkov potrebných na zabezpeèenie
obrany tátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnute¾nostiam vlastnícke právo,
právo správy, sú ich oprávnenými drite¾mi alebo
k nim majú iné obdobné uívacie práva,
i) predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úradu v územnom obvode kraja o uloení povinnosti
poskytnú vecné prostriedky a nehnute¾nosti potrebné v èase vojny alebo vojnového stavu7) na plnenie úloh potrebných na obranu tátu právnickými
osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,
j) na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môe v èase vojny alebo vojnového stavu7) uloi povinnos
poskytnú ubytovanie prísluníkom ozbrojených síl,
ozbrojených zborov, Hasièského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloenie tejto povinnosti predkladá
obvodnému úradu v územnom obvode kraja,
k) poskytuje sluobnému úradu11c) na úèely plnenia
úloh personálneho doplòovania ozbrojených síl
údaje uvedené v osobitnom zákone11d) o obèanoch,
ktorým vznikla branná povinnos,
l) navrhuje obvodnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môe by v èase vojny alebo
vojnového stavu7) uloená pracovná povinnos,
m) podie¾a sa na plnení opatrení pri príprave obrany
tátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvate¾stva

Prechodné ustanovenia
k právnej úprave úèinnej od 1. januára 2013
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnej sluby
prísluníkov krajského riadite¾stva zboru ako sluobného úradu, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
tátnu slubu v krajskom riadite¾stve zboru, prechádzajú na ministerstvo.
(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov
zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali
práce vo verejnom záujme v krajskom riadite¾stve zboru, prechádzajú na ministerstvo.
(3) Nároky vyplývajúce z prechodu práv a povinností
pod¾a odsekov 1 a 2 uspokojí ministerstvo pod¾a osobitných predpisov.
(4) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré malo
v správe krajské riadite¾stvo zboru k 31. decembru
2012, prechádzajú do správy ministerstva.
(5) Konanie vo veciach sluobného pomeru zaèaté do
31. decembra 2012, v ktorom koná krajské riadite¾stvo
zboru, dokonèí ministerstvo..
20. V prílohe è. 3 piaty a iesty bod znejú:
5. Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Nadriadení
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

velite¾ drustva
velite¾ èaty
velite¾ hasièskej stanice
vedúci oddelenia
zástupca velite¾a
velite¾

5  20
8  30
8  30
8  30
9  40
15  50

6. Horská záchranná sluba
Nadriadení
6.1
6.2
6.3
6.4

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

riadite¾ strediska
vedúci oddelenia
zástupca riadite¾a
riadite¾

10
15
20
30






30
20
40
60..

Èl. XIII
Zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z., zákona
è. 545/2003 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 333/2007 Z. z., zákona è. 452/2008 Z. z. a zákona
è. 473/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 písm. f) sa slová územnými vojenskými správami pod¾a § 15 nahrádzajú slovami obvodnými úradmi v sídlach krajov.
2. V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová s územnou vojenskou správou nahrádzajú slovami s obvodným úra-
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p)
q)
r)
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a podpory èinnosti vojenských záujmových zdruení,
spolupracuje
1. s orgánmi miestnej tátnej správy, obcami, vyími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie
a fyzickými osobami pri plnení úloh pod¾a tohto
zákona,
2. s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja pri
výkone kontroly plnenia úloh pod¾a tohto zákona
a pri usmeròovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu tátu,
3. s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh pod¾a tohto zákona,
prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty
pod¾a osobitného predpisu,11e)
predkladá ministerstvu podklady na priznanie vojenskej hodnosti obèanovi, ktorý bol v sluobnom
pomere,11f)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu tátu obvodným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,
koordinuje v spolupráci s vyím územným celkom
prípravu a zabezpeèenie plnenia úloh potrebných na
obranu tátu, ktoré uskutoèòujú obvodné úrady
v územnom obvode kraja a obce..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11f znejú:

11a) § 21 ods. 2 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b
) § 5 a 6 zákona è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slube v èase
vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
11c
) § 5 ods. 1 písm. b) 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.
11d
) § 21 ods. 3 písm. a) a d), f) a k) zákona è. 570/2005 Z. z.
v znení zákona è. 518/2007 Z. z.
11e
) Napríklad zákon è. 570/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 569/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11f
) § 13 ods. 2 písm. c) zákona è. 570/2005 Z. z. v znení zákona
è. 473/2009 Z. z..

4. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
5. § 15 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 16 sa vypúajú.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14, 15, 15a, 15aa,
15ab a 15b sa vypúajú.
6. V § 16a ods. 1 sa vypúajú slová a § 16 písm. l).
7. V § 16a ods. 3 sa slová pod¾a § 16 písm. h) a j) nahrádzajú slovami pod¾a § 10 ods. 4 písm. h) a j).
8. V § 16a sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterajie odseky 6 a7 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
9. V § 16a ods. 4 sa slová § 16 písm. k) nahrádzajú
slovami § 10 ods. 4 písm. k).
10. V § 16a ods. 5 sa slová odsekov 1 a 4 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 3.
11. V § 18 ods. 1 písm. c) a § 32 písm. c) sa vypúajú
slová a 16.
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12. Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý znie:
§ 34c
Územné vojenské správy sa zruujú pod¾a osobitného predpisu.24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon è. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej
tátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

13. Slová územná vojenská správa vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34a a § 35 a 35b
nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XIV
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákona è. 455/2004 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona
è. 333/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 494/2009 Z. z. a zákona
è. 220/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 11 sa vypúajú slová územné vojenské
správy,.
2. V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom navrhuje vkladajú slová rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov
a zariadení ozbrojených síl a.
3. V § 10 ods. 9 sa slová územnej vojenskej správy
nahrádzajú slovami obvodného úradu v sídle kraja.
Èl. XV
Zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 205/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z. a zákona è. 15/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:
d) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu ivotného prostredia v sídle
kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len
obvodnému úradu ivotného prostredia v sídle kraja,.
2. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo ktorých vkladajú
slová generálnych riadite¾ov alebo.
3. V § 3 ods. 1 sa vypúajú slová krajské úrady ivotného prostredia a.
4. V § 3 ods. 2 sa slová Krajské úrady ivotného
prostredia a obvodné nahrádzajú slovom Obvodné.
5. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Obvodné úrady ivotného prostredia v sídlach
krajov vykonávajú tátnu správu starostlivosti o ivotné prostredie vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené
len obvodným úradom ivotného prostredia v sídlach
krajov, v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo..
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6. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja
zriaïuje na plnenie úloh pod¾a odseku 2 osobitný organizaèný útvar..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
7. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia riadi a za
jeho èinnos zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) na návrh ministra ivotného prostredia.
(2) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja, je prednosta obvodného úradu ivotného prostredia v sídle
kraja..
8. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Podrobnosti o organizácii obvodného úradu ivotného prostredia okrem obvodného úradu ivotného
prostredia v sídle kraja ustanoví tatút obvodného úradu ivotného prostredia, ktorý vydá prednosta obvodného úradu ivotného prostredia v sídle kraja..
9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenie
k právnej úprave úèinnej od 1. januára 2013
Prednostovia obvodných úradov ivotného prostredia vymenovaní do 31. decembra 2012 sa povaujú za
prednostov obvodných úradov ivotného prostredia
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2013..
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a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 345/2012
Z. z.
§ 12a ods. 2 zákona è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej
kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení
zákona è. 345/2012 Z. z..

3. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová krajské úrady dopravy a.
4. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Obvodný úrad dopravy riadi a za jeho èinnos
zodpovedá riadite¾ obvodného úradu dopravy, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na
návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky..
5. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Riadite¾
obvodného úradu dopravy v sídle kraja je vedúcim sluobného úradu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

6. V § 4 sa vypúa odsek 6.
7. V § 5 ods. 1 sa slová Krajské úrady dopravy a obvodné nahrádzajú slovami Obvodné.
8. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Obvodné úrady dopravy v sídlach krajov vykonávajú tátnu správu vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodným úradom dopravy v sídlach krajov, v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo..

10. V prílohe è. 1 sa prvý ståpec s názvom Krajský
úrad ivotného prostredia  sídlo vypúa.

9. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja
a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon tátnej správy
uskutoèòovaný obvodnými úradmi dopravy,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni obvodný úrad dopravy..

11. Slová krajský úrad ivotného prostredia vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. 1,
2 a 5 nahrádzajú slovami obvodný úrad ivotného
prostredia v sídle kraja v príslunom tvare.

10. § 6 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaïuje na
plnenie úloh pod¾a odseku 2 osobitný organizaèný
útvar..

Èl. XVI

11. Slová krajský úrad dopravy vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona okrem § 7 nahrádzajú slovami
obvodný úrad dopravy v sídle kraja v príslunom tvare.

Zákon è. 534/2003 Z. z. o organizácii tátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ïalej len obvodný úrad
dopravy v sídle kraja),.
2. V § 3 písmeno c) znie:
c) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému
úradu dopravy v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 14 písm. g) zákona è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene

Èl. XVII
Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona
è. 38/2011 Z. z. a zákona è. 325/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 6 znie:
(6) Pôsobnos obce pod¾a odseku 5 a odseku 8
písm. a), c) a d) je preneseným výkonom tátnej správy.
Finanèné prostriedky na náklady spojené s prenese-
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ným výkonom tátnej správy pod¾a odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) pride¾uje jednotlivým obciam ministerstvo. Finanèné prostriedky pre obec na
kalendárny rok sa urèia ako súèin poètu iakov v základných kolách v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce
pod¾a stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného iaka. Výku sumy na iaka urèuje ministerstvo
a zverejòuje kadoroène na svojom webovom sídle. Finanèné prostriedky obci poskytne Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja..
2. V § 6 ods. 12 písm. a) sa slová krajským kolským
úradom nahrádzajú slovami ministerstvom a poskytnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja.
3. V § 6 sa odsek 12 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) poskytuje finanèné prostriedky na deti kolského
klubu detí, ktoré navtevujú základné koly zriadené na území obce..
4. V § 9 odsek 6 znie:
(6) Pôsobnos samosprávneho kraja pod¾a odseku 5
je preneseným výkonom tátnej správy. Na náklady
spojené s preneseným výkonom tátnej správy pod¾a
odseku 5 poskytuje ministerstvo samosprávnemu kraju finanèné prostriedky. Výka týchto prostriedkov sa
odvodzuje od poètu iakov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného iaka, ktorú urèí ministerstvo na kalendárny rok a zverejní ju na svojom webovom sídle..
5. V § 9 ods. 8 písm. h) druhom bode sa slová krajským kolským úradom nahrádzajú slovom ministerstvom.
6. V § 9 ods. 12 písm. a) sa slová krajským kolským
úradom nahrádzajú slovami a poskytnutých ministerstvom.
7. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Obvodný úrad v sídle kraja
(1) Obvodný úrad v sídle kraja zriaïuje a zruuje
pod¾a siete
a) základné koly, ak to vyadujú osobitné podmienky,
b) stredné koly a strediská praktického vyuèovania,
ak to vyadujú osobitné podmienky,
c) materské koly pre deti so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d) základné koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) stredné koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f) praktické koly,
g) odborné uèilitia,
h) peciálne výchovné zariadenia,
i) koly, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutoèòujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,
j) kolský internát,
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k) centrá peciálno-pedagogického poradenstva,
l) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m) kolské zariadenia, ktoré sú súèasou koly alebo
kolského zariadenia uvedeného v písmenách a)
a j).
(2) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 1 písm. a)
je, e obec nezabezpeèí plnenie povinnej kolskej dochádzky pod¾a tohto zákona a nemono urèi spoloèný
kolský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch iak navtevuje základnú kolu, ktorú zriadi obvodný úrad v sídle
kraja.
(3) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 1 písm. b)
je, e samosprávny kraj nezabezpeèí výchovu a vzdelávanie v tudijnom alebo uèebnom odbore s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu práce alebo
ide o kolu alebo triedu, ktorá má vzniknú na základe
medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú kolu
zriadi obvodný úrad v sídle kraja.
(4) Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva tátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými kolami
a strednými kolami v zahranièí (§ 31 a 34) okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise.41a)
(5) Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom
stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania
maloletého iaka alebo zanedbávania starostlivosti
o povinnú kolskú dochádzku iaka, v ktorých v prvom
stupni rozhodla obec.
(6) Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom
stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a) riadite¾ koly alebo riadite¾ kolského zariadenia,
ktorého je zriaïovate¾om,
b) riadite¾ základnej koly, ktorej zriaïovate¾om je
obec, ktorá nie je kolským úradom pod¾a § 7.
(7) Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu vo
veci zabezpeèovania èinností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti kolstva, mládee a telesnej kultúry pod¾a § 7.
(8) Obvodný úrad v sídle kraja spracúva podklady na
tatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní
v kolách a v kolských zariadeniach v jeho územnej
pôsobnosti.
(9) Obvodný úrad v sídle kraja svojím rozhodnutím
potvrdzuje, e obec je kolským úradom pod¾a § 7
ods. 2. Ak obvodný úrad v sídle kraja nepotvrdí obec
ako kolský úrad pod¾a § 7 ods. 2, vykonáva èinnosti
obce ako kolského úradu obvodný úrad v sídle kraja.
(10) Obvodný úrad v sídle kraja vymenúva predsedov
skúobných komisií pre závereèné skúky, maturitné
skúky, absolventské skúky a tátne jazykové skúky
v jeho územnej pôsobnosti. O poète skúobných komisií a predmetových maturitných komisií pre teoretickú
èas odbornej zloky maturitnej skúky a predmetových maturitných komisií pre praktickú èas odbornej
zloky maturitnej skúky, o mieste a dátume konania
závereènej skúky, absolventskej skúky a teoretickej
èasti odbornej zloky maturitnej zloky maturitnej
skúky a praktickej èasti odbornej zloky maturitnej
skúky písomne informuje subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného

Strana 2398

Zbierka zákonov è. 345/2012

Èiastka 87

predpisu41aa) do siedmich kalendárnych dní od termínu
urèeného na vymenovanie jej predsedu.41ab)

12. V § 38 odsek 4 sa slová § 10 ods. 8 a 10 a 13 nahrádzajú slovami § 10 ods. 4 a 6 a 9.

(11) Obvodný úrad v sídle kraja spracúva a poskytuje
informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom tátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejòuje zoznamy vo¾ných miest v stredných kolách vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti po
jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslunom kolskom roku.

13. Slová krajský kolský úrad vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona okrem § 6 ods. 12 písm. a), § 9
ods. 8 písm. h) druhého bodu, § 9 ods. 12 písm. a), § 39
ods. 4 a 9, 12, 13 a 15 nahrádzajú slovami obvodný
úrad v sídle kraja v príslunom tvare.

(12) Obvodný úrad v sídle kraja metodicky riadi kolské úrady vo svojej územnej pôsobnosti pod¾a miesta
sídla kolského úradu.
(13) Obvodný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizaène a finanène zabezpeèuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
(14) Obvodný úrad v sídle kraja sa vyjadruje k zaradeniu koly, v ktorej vzdelávanie sa povauje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej
pôsobnosti pod¾a § 15, ak nie je zriaïovate¾om koly,
pod¾a potrieb na trhu práce..
8. V § 11 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 1
a 8.
9. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo z prostriedkov tátneho rozpoètu
zabezpeèuje finanèné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, sluobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní pod¾a osobitného
predpisu48) v rozpoètovej kapitole ministerstva a v rozpoètovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finanèné prostriedky
zriaïovate¾om kôl, v ktorých sa vzdelávanie povauje
za sústavnú prípravu na povolanie, a kolám a kolským zariadeniam v zriaïovate¾skej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja zriadených pod¾a tohto zákona..
10. V § 14 ods. 6 písmeno j) znie:
j) vykonáva následnú finanènú kontrolu na úseku dodriavania veobecne záväzných právnych predpisov a následnú finanènú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými
zo tátneho rozpoètu prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a zo veobecného rozpoètu Európskej
únie obciam, samosprávnym krajom, obvodným
úradom v sídle kraja, tátnej kolskej inpekcii
a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom tátu, ktorý majú tátna kolská inpekcia
a ministerstvom zriadené organizácie v správe,
a kontroluje efektívnos a úèelnos ich vyuitia,.
11. V § 14 odsek 8 znie:
(8) Ministerstvo môe urèi tátom uznanej cirkvi
alebo náboenskej spoloènosti56) príspevok na èinnosti
súvisiace so zabezpeèovaním úloh a èinností v oblasti
kolstva, mládee a telesnej kultúry, ktorý poskytne
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja..

Èl. XVIII
Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z. a zákona è. 325/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 7 sa za slová Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vkladajú slová (ïalej len ministerstvo vnútra).
2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová
a prostriedky zo tátneho rozpoètu v rozpoètovej kapitole ministerstva vnútra13) (ïalej len kapitola ministerstva vnútra) pod¾a § 3,.
3. V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová
a v kapitole ministerstva vnútra13) pod¾a § 3,.
4. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
truktúra finanèných prostriedkov v kapitole
ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra
(1) Financovanie regionálneho kolstva, príspevku
na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové
vzdelávanie zo tátneho rozpoètu sa uskutoèòuje prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly ministerstva vnútra.
(2) V kapitole ministerstva sa rozpoètujú finanèné
prostriedky
a) pre vyie územné celky na
1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku kôl1)
pod¾a § 4,
2. pecifiká pod¾a § 4a,
3. mimoriadne výsledky pod¾a § 4b,
4. rieenie havarijných situácií pod¾a § 4c,
5. rozvojové projekty pod¾a § 4d,
6. financovanie nákladov na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod¾a § 4e,
7. príspevok na záujmové vzdelávanie pod¾a § 7
ods. 8 pre koly a kolské zariadenia v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti,
8. kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekontrukciu kôl1) pod¾a § 7
ods. 10,
9. odchodné pre koly1) pod¾a § 7 ods. 15 písm. a),
10. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosou
o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca koly1) na úhradu vakcíny proti chríp-
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ke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B pod¾a § 7
ods. 15 písm. b),
11. dohodovacie konanie pod¾a § 8c,
b) dotácie pod¾a § 6c,
c) vydávanie uèebníc centrálne financovaných Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo), tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a vydávanie
pedagogickej tlaèe,
d) zabezpeèenie celoslovenských kôl súaí a predmetových olympiád iakov kôl.
(3) V kapitole ministerstva vnútra sa rozpoètujú finanèné prostriedky pre obce, tátom uznanú cirkev
alebo náboenskú spoloènos, inú právnickú osobu
alebo fyzickú osobu a pre obvodné úrady v sídle kraja
na
a) výchovno-vzdelávací proces a prevádzku kôl1) pod¾a § 4, verejných materských kôl a verejných kolských zariadení pod¾a § 5,
b) pecifiká pod¾a § 4a,
c) mimoriadne výsledky pod¾a § 4b,
d) rieenie havarijných situácií pod¾a § 4c,
e) rozvojové projekty pod¾a § 4d,
f) financovanie nákladov na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod¾a § 4e,
g) príspevok na výchovu a vzdelávanie pod¾a § 6b,
h) príspevok na záujmové vzdelávanie pod¾a § 7 ods. 8
pre koly a kolské zariadenia v ich zriaïovate¾skej
pôsobnosti,
i) kapitálové výdavky pod¾a § 7 ods. 10 na
1. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a osobných automobilov pre verejné materské koly, verejné kolské zariadenia a koly1)
v zriaïovate¾skej pôsobnosti obvodných úradov
v sídle kraja,
2. výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekontrukciu kôl,1) verejných materských kôl a verejných
kolských zariadení,
j) odchodné pre koly1) pod¾a § 7 ods. 15 písm. a),
k) úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosou
o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca koly1) na úhradu vakcíny proti chrípke
a vakcíny proti hepatitíde typu A a B pod¾a § 7
ods. 15 písm. b),
l) dohodovacie konanie pod¾a § 8c,
m) zabezpeèenie obvodných a krajských kôl súaí
a predmetových olympiád detí a iakov kôl a kolských zariadení.
(4) Finanèné prostriedky pride¾uje ministerstvo zriaïovate¾om v truktúre pod¾a odsekov 2 a 3.
(5) Finanèné prostriedky pre koly a kolské zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, tátom uznanej
cirkvi alebo náboenskej spoloènosti, inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby a obvodných úradov v sídle
kraja sa poskytujú zriaïovate¾ovi z kapitoly ministerstva vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle
kraja pod¾a sídla zriaïovate¾a v objeme urèenom ministerstvom. Finanèné prostriedky pre koly a kolské zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávnych
krajov z kapitoly ministerstva poskytuje ministerstvo.
(6) Rozdelenie finanèných prostriedkov na úèely po-
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d¾a odseku 2 písm. b) a d) urèuje ministerstvo na
základe edièného plánu, plánu súaí a aktuálnych potrieb.
(7) Finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva
a z kapitoly ministerstva vnútra poskytnuté zriaïovate¾om pod¾a tohto zákona a z kapitoly ministerstva poskytnuté fyzickým osobám a právnickým osobám pod¾a
§ 6c mono poui len na úèely ustanovené týmto zákonom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a sa vypúa.
5. V § 4 ods. 1 a § 7 ods. 8 sa za slová z kapitoly ministerstva vkladajú slová a z kapitoly ministerstva
vnútra.
6. V § 4 ods. 9 sa slová krajského kolského úradu
nahrádzajú slovami obvodného úradu v sídle kraja
a slová pridelenou krajským kolským úradom a sa
nahrádzajú slovami poskytnutou ministerstvom alebo
ministerstvom vnútra prostredníctvom obvodného
úradu v sídle kraja a medzi.
7. V § 4 odsek 12 znie:
(12) Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytuje zriaïovate¾ovi verejnej koly finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra
pridelené pod¾a odsekov 1 a 11 a § 4a a 4e v priebehu
roka pod¾a osobitného predpisu.22).
8. V § 4a ods. 1 sa slová v rámci kapitoly ministerstva nahrádzajú slovami z kapitoly ministerstva
a z kapitoly ministerstva vnútra.
9. V § 4a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Zriaïovate¾ koly je povinný do 10 dní od skonèenia èinnosti asistenta uèite¾a v kole predloi obvodnému úradu v sídle kraja zúètovanie poskytnutých finanèných prostriedkov a vráti nevyèerpané finanèné
prostriedky, ak asistent uèite¾a skonèil èinnos v kole
pred uplynutím obdobia, na ktoré mu boli tieto finanèné prostriedky poskytnuté. Obvodný úrad v sídle kraja
do 5 dní od predloenia zúètovania zriaïovate¾om
oznámi ministerstvu návrh na ich ïalie pridelenie. Ministerstvo pridelí finanèné prostriedky ïaliemu iadate¾ovi pod¾a odseku 6..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
10. V § 4b ods. 1 sa slová v rámci rezervy kapitoly ministerstva nahrádzajú slovami z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra.
11. V § 4c ods. 1 sa slová v rámci rezervy kapitoly ministerstva nahrádzajú slovami z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra a slová krajského kolského úradu sa nahrádzajú slovami
obvodného úradu v sídle kraja.
12. V § 4c sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
13. V § 4d ods. 1 sa slová v rámci kapitoly ministerstva nahrádzajú slovami z kapitoly ministerstva
a z kapitoly ministerstva vnútra a slová krajského
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kolského úradu sa nahrádzajú slovami obvodného
úradu v sídle kraja.
14. V § 4e ods. 1 sa slová rozpoètu kapitoly ministerstva nahrádzajú slovami kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra.
15. V § 6 ods. 1, § 6a ods. 1 a § 6b ods. 3 písm. c) sa za
slovo ministerstva vkladá slovo vnútra.
16. V § 7 odsek 1 znie:
(1) kola a kolské zariadenie, ktoré sú právnické
osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaïovate¾ovi. Zriaïovatelia predloia obvodnému úradu v sídle
kraja do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za
predchádzajúci kalendárny rok za koly a kolské zariadenia vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti. Obvodné
úrady v sídle kraja predloia ministerstvu v lehote urèenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za
zriaïovate¾ov v územnej pôsobnosti prísluného obvodného úradu v sídle kraja. Obsah a formu súhrnnej
správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny
rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do
31. januára..
17. V § 7 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Zriaïovatelia24a) kôl1) sú povinní oznámi do
30. septembra kalendárneho roka príslunému obvodnému úradu v sídle kraja poèty detí alebo iakov kôl
v ich zriaïovate¾skej pôsobnosti pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka a ïalie údaje
potrebné na rozpis finanèných prostriedkov z kapitoly
ministerstva a ministerstva vnútra pre koly. Obvodný
úrad v sídle kraja je povinný oznámi tieto údaje za
zriaïovate¾ov24a) kôl1) a za koly a kolské zariadenia
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstvu. Podrobnosti o poadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaïovate¾om kadoroène
do 31. augusta.
(5) V tátnom rozpoète na rok 2013 a v ïalích rokoch sa na financovanie regionálneho kolstva pod¾a
§ 3 ods. 2 a 3 vyèlenia finanèné prostriedky v objeme
rovnajúcom sa najmenej súèinu poètu iakov vo verejných kolách, cirkevných kolách a súkromných kolách na zaèiatku beného kolského roka a priemerného roèného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho
roka zvýeného o oèakávanú priemernú roènú mieru
inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným roèným nákladom je podiel celkového objemu
bených výdavkov rozpoètovaných v schválenom rozpoète kapitoly ministerstva a kapitoly ministerstva
vnútra pod¾a § 3 ods. 2 a 3 a poètu iakov vo verejných
kolách a netátnych kolách pod¾a stavu na zaèiatku
beného kolského roka..
18. V § 7 odsek 7 znie:
(7) Celkový objem finanèných prostriedkov na bené
výdavky vyèlenený na úèely pod¾a § 4a a 4e, § 6b a 8c
v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finanèných prostriedkov na bené výdavky rozpoètované
v kapitole
a) ministerstva pod¾a § 3 ods. 2,
b) ministerstva vnútra pod¾a § 3 ods. 3..
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19. V § 7 odsek 10 znie:
(10) Ministerstvo môe prideli z kapitoly
a) ministerstva vnútra na iados obvodného úradu
v sídle kraja pre koly a kolské zariadenia v jeho
zriaïovate¾skej pôsobnosti finanèné prostriedky
pod¾a naliehavosti rieenia potreby na
1. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a osobných automobilov,
2. výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekontrukciu kolských objektov,
b) ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na iados zriaïovate¾a24c) koly1) finanèné prostriedky na
výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekontrukciu
kolských objektov pod¾a poètu iakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, poètu iakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti rieenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:

24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona è. 596/2003 Z. z. v znení
zákona è. 325/2012 Z. z..

20. V § 7 odsek 15 znie:
(15) Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytne
z kapitoly ministerstva alebo z kapitoly ministerstva
vnútra na iados zriaïovate¾a koly1) podanej obvodnému úradu v sídle kraja v priebehu kalendárneho
roka finanèné prostriedky
a) na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesaèného zárobku zamestnanca pri prvom skonèení
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku pod¾a
osobitného predpisu,21)
b) súvisiace so starostlivosou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu
vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu
A a B pod¾a osobitného predpisu.24f).
21. § 7 sa dopåòa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
(16) Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje potrebné na úèely rozpoètovania, financovania, rozhodovania, riadiacej èinnosti a kontrolnej èinnosti pod¾a tohto zákona v lehotách urèených
ministerstvom. Podrobnosti o poadovaných údajoch
a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo obvodnému úradu v sídle kraja.
(17) Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje zo iadostí pod¾a § 4a, 4c, 4d, § 7 ods. 8, 10
a 15 a § 8c v lehotách urèených ministerstvom. Podrobnosti o poadovaných údajoch a forme ich poskytnutia
oznámi ministerstvo obvodnému úradu v sídle kraja..
22. V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:
h) iakov základných kôl pod¾a stavu k 15. septembru
zaèínajúceho kolského roka zriadených na území
obce na úèely financovania kolských klubov detí,.
23. V § 7a ods. 5 sa vypúajú slová diea kolského
klubu detí, a slová a h).
24. V § 8c ods. 1 prvá veta sa vypúa a druhá veta
znie: Ministerstvo môe v rámci dohodovacieho konania so zriaïovate¾om na jeho iados upravi v rámci
kapitoly ministerstva alebo v rámci kapitoly ministerstva vnútra objem pridelených finanèných prostriedkov..
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25. V § 9 ods. 3 sa za slovo Ministerstvo vkladajú
slová a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.
26. Poznámky pod èiarou k odkazom 6, 10 a 16 znejú:
6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) a c) a e) a h) zákona
è. 596/2003 Z. z. v znení zákona è. 325/2012 Z. z.
10
) § 10 ods. 1 písm. h) a j) a m) zákona è. 596/2003 Z. z. v znení
zákona è. 325/2012 Z. z.
16
) § 151 ods. 1 zákona è. 245/2008 Z. z..

27. V § 1, § 4 ods. 7, 8, 10 a 11, § 4a ods. 5, § 4e ods. 5
a 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 2, § 6a ods. 2 a 6, § 6b ods. 3
a 4, § 7 ods. 11 a 14, § 7a ods. 1 písm. k) a ods. 7,
§ 8, 8b a § 8c ods. 2 sa slová krajský kolský úrad
v príslunom tvare nahrádzajú slovami obvodný úrad
v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XIX
Zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 536/2004 Z. z.,
zákona è. 612/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 271/2008 Z. z., zákona è. 382/2008 Z. z. a zákona è. 265/2009 Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),.
2. § 3 sa vypúa.
3. Slová krajský stavebný úrad vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona okrem § 6 nahrádzajú slovami
obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XX
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
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., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z. a zákona è. 287/2012 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak je zriaïovate¾om rozpoètovej organizácie tátny orgán, ktorý
je organizáciou pod¾a § 22 ods. 2, príjmy a výdavky ním
zriadenej rozpoètovej organizácie sú zapojené na roz-
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poèet rozpoètovej organizácie, ktorej vnútornou organizaènou jednotkou je tento tátny orgán..
Èl. XXI
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009
Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010
Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z.
a zákona è. 313/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová územnej vojenskej
správy nahrádzajú slovami obvodného úradu v sídle
kraja.
2. V § 46 ods. 1 písm. i) sa slová príslunej územnej
vojenskej správy nahrádzajú slovami prísluného obvodného úradu v sídle kraja.
Èl. XXII
Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z. a zákona
è. 73/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová krajskému úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie26a) (ïalej
len krajský úrad dopravy) nahrádzajú slovami obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) (ïalej len obvodný úrad dopravy v sídle kraja).
2. V § 99 písm. q) sa na konci vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom
ustanovené len obvodnému úradu dopravy v sídle kraja,.
3. Doterají text § 100 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaïuje na
plnenie úloh pod¾a odseku 1 písm. a), c) a d) osobitný
organizaèný útvar..
4. Slová krajský úrad dopravy vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný
úrad dopravy v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XXIII
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 653/2007
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 81/2008 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
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è. 192/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z. a zákona
è. 317/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Správnym orgánom prísluným na registráciu
autokoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom
obvode je autokola (ïalej len obvodný úrad dopravy
v sídle kraja)..
2. V § 8 ods. 5 sa slová Obvodný úrad nahrádzajú
slovami Obvodný úrad dopravy v sídle kraja.
3. § 13 sa vypúa.
4. § 14 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni obvodný úrad dopravy v sídle kraja
pod¾a tohto zákona; na tento úèel zriaïuje osobitný
organizaèný útvar..
5. V § 16 ods. 1 prvá veta znie: tátny odborný dozor
nad autokolami je vykonávanie kontrolnej èinnosti
v autokolách poverenými zamestnancami ministerstva, obvodného úradu dopravy v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
a prizvanými osobami (ïalej len kontrolór)..
6. Slová obvodný úrad dopravy vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný
úrad dopravy v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XXIV
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
è. 360/2007 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z.,
è. 499/2009 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z. a
è. 96/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová ( § 57 ods. 9)
nahrádzajú slovami ( § 57 ods. 8).
2. V § 57 odsek 2 znie:
(2) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho èinnos zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky..
3. V § 57 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
4. V § 57 odsek 6 znie:
(6) Obvodné lesné úrady v sídlach krajov vykonávajú tátnu správu vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodným lesným úradom v sídlach krajov,
v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo. Sídla
obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnos sú
uvedené v prílohe è. 2..
5. V § 58 ods. 1 písmeno l) znie:
l) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému
lesnému úradu v sídle kraja,.
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6. § 60 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Obvodný lesný úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré
sú zákonom ustanovené obvodnému lesnému úradu,
zriaïuje osobitný organizaèný útvar..
7. V prílohe è. 2 sa prvý ståpec s názvom Krajský lesný úrad vypúa, v ståpci Obvodný lesný úrad sa vypúa obvodný lesný úrad Kysucké Nové mesto
a v ståpci Pôsobnos v okresoch sa okres Kysucké
Nové mesto presúva pod okres Bytèa v pôsobnosti
Obvodného lesného úradu ilina.
8. Slová krajský lesný úrad vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona okrem § 68 ods. 6 nahrádzajú slovami obvodný lesný úrad v sídle kraja v príslunom
tvare.
Èl. XXV
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 315/2011 Z. z. a zákona è. 319/2012 Z. z. sa mení
takto:
V § 177 ods. 7 sa slová Riadite¾ územnej vojenskej
správy prísluný pod¾a miesta trvalého pobytu iadate¾a nahrádzajú slovom Ministerstvo.
Èl. XXVI
Zákon è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slube v èase
vojny a vojnového stavu v znení zákona è. 333/2007
Z. z., zákona è. 518/2007 Z. z., zákona è. 452/2008
Z. z., zákona è. 473/2009 Z. z. a zákona è. 106/2011
Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 4 sa slová príslunú územnú vojenskú
správu pod¾a miesta trvalého pobytu (ïalej len územná vojenská správa) nahrádzajú slovami prísluný
obvodný úrad v sídle kraja pod¾a miesta trvalého pobytu (ïalej len obvodný úrad v sídle kraja).
2. V § 13 ods. 2 a § 14 ods. 3 sa slová prísluná
územná vojenská správa, ktorá nahrádzajú slovami
prísluný obvodný úrad v sídle kraja, ktorý.
3. V § 14 ods. 4 sa slová územná vojenská správa
dozvedela nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle
kraja dozvedel.
4. Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) § 10 ods. 4 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
16
) § 10 ods. 20 písm. a) zákona è. 570/2005 Z. z..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 32 znie:

32) § 10 ods. 4 zákona è. 319/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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6. V prílohe vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová
§ 16 písm. c) nahrádzajú slovami § 10 ods. 4 písm. c)
a slovo Riadite¾ sa nahrádza slovom Prednosta.
7. V prílohe v tvrtom bode sa slová ktorá vás povolala nahrádzajú slovami ktorý Vás povolal.
8. Slová územná vojenská správa vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 16 ods. 2, 4 a 5
nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XXVII
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 333/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 452/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 473/2009 Z. z., zákona
è. 106/2011 Z. z. a zákona è. 220/2011 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 10 ods. 2 sa slová riadite¾ územnej vojenskej
správy nahrádzajú slovami prednosta obvodného
úradu v sídle kraja.
2. V § 10 ods. 18 sa slová pod¾a odseku 15 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 17.
3. V § 10 ods. 23 sa slová odseku 18 písm. a) nahrádzajú slovami odseku 20 písm. a).
4. V § 10 ods. 24 sa slová odseku 18 nahrádzajú
slovami odseku 20.
5. V § 11 ods. 1 a 4 a § 17 ods. 8 a 9 sa slová príslunej územnej vojenskej správe nahrádzajú slovami
príslunému obvodnému úradu v sídle kraja.
6. V § 11 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 5
a 10.
7. V § 11 ods. 5 sa slová v odseku 9 písm. a) a b)
nahrádzajú slovami v odseku 7 písm. a) a b).
8. V § 11 ods. 7 sa slová odsekov 1 a 6 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 5.
9. V § 11 ods. 8, 9 a 10 sa slová pod¾a odseku 8 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 7.
10. V § 11 ods. 8 a 9 sa slová územnej vojenskej
správe na základe jej iadosti nahrádzajú slovami obvodnému úradu v sídle kraja na základe jeho iadosti.
11. V § 12 ods. 8 sa slová riadite¾ územnej vojenskej
správy nahrádzajú slovami prednosta obvodného
úradu v sídle kraja.
12. V § 15 ods. 10 sa slová pod¾a odseku 4 nahrádzajú slovami pod¾a odsekov 3 a 5.
13. V § 15 ods. 16 sa slová pod¾a odseku 13 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 15.
14. V § 20 ods. 4 sa slová prísluná územná vojenská správa nahrádzajú slovami prísluný obvodný
úrad v sídle kraja.
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15. V § 21 odsek 9 znie:
(9) Obèanovi, ktorý bol v sluobnom pomere pod¾a
§ 17 ods. 2 písm. a), b), d), e), g) a h) ministerstvo prizná
vojenskú hodnos dòom zaradenia do záloh ozbrojených síl. Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti
upraví sluobný predpis, ktorý vydá ministerstvo..
16. V § 21 ods. 15 a 17 sa slová príslunú územnú
vojenskú správu nahrádzajú slovami prísluný obvodný úrad v sídle kraja.
17. V prílohe è. 1 vo vzore povolávacieho rozkazu sa
slová § 16 písm. d) nahrádzajú slovami § 10 ods. 4
písm. d) a slovo riadite¾ sa nahrádza slovom prednosta.
18. V prílohe è. 1 v tvrtom bode sa slová územnej
vojenskej správe, ktorá Vás povolala nahrádzajú slovami obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý Vás povolal.
19. V prílohe è. 2 vo vzore povolávacieho rozkazu sa
slová § 16 písm. a) nahrádzajú slovami § 10 ods. 4
písm. a) a slovo riadite¾ sa nahrádza slovom prednosta.
20. V prílohe è. 2 v tvrtom bode sa slová územnej
vojenskej správe, ktorá Vás povolala nahrádzajú slovami obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý Vás povolal.
21. Slová územná vojenská správa vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 22 ods. 1 a 7 nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XXVIII
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 454/2007 Z. z., zákona è. 287/2009 Z. z., zákona
è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z. a zákona è. 408/2011 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 3 písm. h) sa slová krajský úrad ivotného
prostredia (ïalej len krajský úrad) nahrádzajú slovami obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja.
2. Slová krajský úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný úrad ivotného prostredia v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XXIX
Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení
zákona è. 653/2007 Z. z. a zákona è. 188/2009 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autokola
alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto
kurzov (ïalej len prevádzkovate¾ koliaceho strediska) na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
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komunikácie v sídle kraja (ïalej len obvodný úrad dopravy v sídle kraja)..
2. V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo prednostu nahrádza
slovom riadite¾a.
3. § 12a vrátane nadpisu znie:
§ 12a
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je odvolacím
orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obvodný úrad dopravy v sídle kraja pod¾a tohto zákona; na tento úèel zriaïuje osobitný organizaèný
útvar..
4. Slová krajský úrad dopravy a obvodný úrad dopravy vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný úrad dopravy v sídle kraja
v príslunom tvare.
Èl. XXX
a
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
519/2007 Z. z., zákona è. 644/2007 Z. z., zákona
598/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
400/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
224/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z. a zákona
220/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 14 ods. 3 písm. j) sa slová orgánu územnej vojenskej správy nahrádzajú slovami obvodnému úradu
v sídle kraja a vypúa sa odkaz 30.
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2. V § 6 ods. 3 sa písmeno b) dopåòa piatym bodom,
ktorý znie:
5. prednostom obvodného úradu na návrh prísluného vedúceho ústredného orgánu tátnej správy..
3. V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: Na
prednostu obvodného úradu sa nevzahujú aj ustanovenia § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4, § 104 a § 116
ods. 3 tretej vety. Na tátneho zamestnanca vo verejnej
funkcii pod¾a odseku 3 písm. b) piateho bodu sa nevzahujú aj ustanovenia odseku 5 druhej vety, § 11
ods. 4, § 12 ods. 3, § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4,
§ 94 ods. 4, § 104, 108 a § 116 ods. 3 tretej vety..
4. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
5. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: okrem tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii pod¾a § 6 ods. 3 písm. b) piateho
bodu..
6. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Vedúci
úradu môe v sluobnom predpise poveri konaním
pod¾a prvej vety vedúceho zamestnanca..
7. V § 13 ods. 4 sa slová v § 9 ods. 1 písm. d) a g) nahrádzajú slovami v § 9 ods. 1 písm. d) a f).
8. § 13 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môe písomne
poveri vedúceho zamestnanca v sluobnom úrade výkonom svojich oprávnení pod¾a § 12 ods. 2 v rozsahu
urèenom v poverení..
9. V § 20 ods. 2 a § 22 ods. 11 sa slová v § 9 ods. 1
písm. f) nahrádzajú slovami v § 9 ods. 1 písm. e).
Èl. XXXII

Poznámka pod èiarou k odkazu 30 sa vypúa.
Èl. XXXI

Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z. sa mení takto:

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 503/2011 Z. z. a zákona è. 252/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:
b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ïalej len obvodný úrad
dopravy v sídle kraja),.

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: zákon è. 515/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. XXXIII

2. Slová krajský úrad dopravy vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný
úrad dopravy v sídle kraja v príslunom tvare.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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346
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 9. novembra 2012
o náleitostiach iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 95 ods. 2 písm. c), f) a g) zákona
è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

b)

§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi súlad
1. prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
2. nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete,
3. vlastníka prepravnej siete,
4. prevádzkovate¾a distribuènej siete,
b) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo vo¾bou a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete,
c) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vo¾bou a odvolaním èlena dozornej komisie
nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete,
d) doklady prikladané k iadostiam pod¾a písmen a) a
c).

c)

d)
e)

f)

g)

§2
Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy

h)

tom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo
ustanovenie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra navrhovanej osoby, nie starí ako
tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie
podnikate¾skej èinnosti, ak je navrhovanou osobou
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba,
odborný ivotopis a kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je
navrhovanou osobou právnická osoba, odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej
praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,
èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 32 ods. 5 zákona,
vnútorný predpis schválený prísluným orgánom,
upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
návrh zmluvy medzi prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania èinnosti osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
organizaèná truktúra a organizaèný poriadok, ktoré preukazujú, e ak má navrhovaná osoba vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v pracovnom pomere alebo obdobnom vzahu, vo
veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej
riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
potvrdenie prísluného súdu o tom, e navrhovaná
osoba nie je ku dòu predloenia iadosti v konkurze
alebo v retrukturalizácii.

(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 32 ods. 6 zákona s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, obchodné meno, ak sa líi od
mena a priezviska,
c) obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy sú
a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad.

(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy sú
a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, ktorého predme-

Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete

§3

(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
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úradu pod¾a § 58 ods. 5 zákona s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a prepravnej siete obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a prepravnej siete,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, obchodné meno, ak sa líi od
mena a priezviska,
c) obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.
(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a prepravnej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra navrhovanej osoby, nie starí ako
tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie
podnikate¾skej èinnosti, ak je navrhovanou osobou
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba,
c) odborný ivotopis a kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je
navrhovanou osobou právnická osoba, odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej
praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,
d) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 1, 4, 7 a § 58 ods. 8 zákona,
e) doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby,
e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 5 zákona,
f) návrh zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej
siete a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania èinnosti osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a
§ 58 ods. 4 zákona,
g) organizaèná truktúra a organizaèný poriadok, ktoré preukazujú, e ak má navrhovaná osoba vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej siete
v pracovnom pomere alebo obdobnom vzahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
h) potvrdenie prísluného súdu o tom, e navrhovaná
osoba nie je ku dòu predloenia iadosti v konkurze
alebo v retrukturalizácii.
(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a prepravnej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad.
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§4
Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad vlastníka prepravnej siete
(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 62 ods. 7 a 8 zákona s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad vlastníka prepravnej siete obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo vlastníka
prepravnej siete,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, obchodné meno, ak sa líi od
mena a priezviska,
c) obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.
(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad vlastníka prepravnej siete
sú
a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu
vlastníka prepravnej siete, ktorého predmetom bolo
schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra navrhovanej osoby, nie starí ako
tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávane
podnikate¾skej èinnosti, ak je navrhovanou osobou
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba,
c) odborný ivotopis a kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je
navrhovanou osobou právnická osoba, odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej
praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,
d) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 62 ods. 6 zákona,
e) vnútorný predpis schválený prísluným orgánom,
upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad vlastníka prepravnej
siete,
f) návrh zmluvy medzi vlastníkom prepravnej siete
a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky
vykonávania èinnosti osoby povinnej zabezpeèi súlad vlastníka prepravnej siete,
g) organizaèná truktúra a organizaèný poriadok, ktoré preukazujú, e ak má navrhovaná osoba vykonáva èinnos pre vlastníka prepravnej siete v pracovnom pomere alebo obdobnom vzahu, vo veciach
týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej
pôsobnosti tatutárneho orgánu vlastníka prepravnej siete,
h) potvrdenie prísluného súdu o tom, e navrhovaná
osoba nie je ku dòu predloenia iadosti v konkurze
alebo v retrukturalizácii.
(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad vlastníka prepravnej siete sú
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a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu
vlastníka prepravnej siete, ktorého predmetom bolo
schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad.
§5
Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete
(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 65 ods. 6 zákona s vymenovaním alebo
ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a distribuènej siete,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, obchodné meno, ak sa líi od
mena a priezviska,
c) obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.
(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra navrhovanej osoby, nie starí ako
tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie
podnikate¾skej èinnosti, ak je navrhovanou osobou
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba,
c) odborný ivotopis a kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je
navrhovanou osobou právnická osoba, odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej
praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,
d) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 65 ods. 5 zákona,
e) vnútorný predpis schválený prísluným orgánom,
upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete,
f) návrh zmluvy medzi prevádzkovate¾om distribuènej
siete a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania èinnosti osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete,
g) organizaèná truktúra a organizaèný poriadok, ktoré preukazujú, e ak má navrhovaná osoba vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a distribuènej siete
v pracovnom pomere alebo obdobnom vzahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a distribuènej siete,
h) potvrdenie prísluného súdu o tom, e navrhovaná
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osoba nie je ku dòu predloenia iadosti v konkurze
alebo v retrukturalizácii.
(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad prevádzkovate¾a distribuènej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania prísluného orgánu prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej
zabezpeèi súlad.
§6
Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo vo¾bou
a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu nezávislého prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 52 ods. 7 zákona s vymenovaním alebo
vo¾bou a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete
obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a prepravnej siete,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby.
(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vymenovaním alebo vo¾bou tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu,
b) návrh zmluvy o výkone funkcie tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a navrhovanou osobou,
c) informácia prevádzkovate¾a prepravnej siete, èi sa
na navrhovanú osobu vzahujú podmienky pod¾a
§ 53 ods. 2 zákona alebo § 53 ods. 1 zákona,
d) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu nevzahujú podmienky pod¾a § 53
ods. 2 zákona,
e) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 2, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu nevzahujú podmienky pod¾a § 53
ods. 1 zákona,
f) popis opatrení na zabezpeèenie dodriavania povinností pod¾a § 53 ods. 3 a 4 zákona tatutárnym orgánom alebo èlenmi tatutárneho orgánu poèas doby
trvania jeho funkcie,
g) doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby,
e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 5 zákona.
(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej
siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie pre-
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vádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom
bolo schválenie návrhu na odvolanie tatutárneho
orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu.
§7
Predchádzajúci súhlas s vo¾bou a odvolaním èlena
dozornej komisie nezávislého prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 54 zákona s vo¾bou a odvolaním èlena
dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a prepravnej siete,
b) meno a priezvisko navrhovanej osoby.
(2) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s vo¾bou èlena dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania valného zhromadenia
prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo
ustanovenie èlena dozornej komisie,
b) návrh zmluvy o výkone funkcie èlena dozornej komisie medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a navrhovanou osobou,
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c) informácia prevádzkovate¾a prepravnej siete, èi sa
na navrhovanú osobu vzahujú podmienky pod¾a
§ 53 ods. 1 zákona,
d) èestné vyhlásenie navrhovanej osoby, e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu vzahujú podmienky pod¾a § 53
ods. 1 zákona,
e) popis opatrení na zabezpeèenie dodriavania povinností pod¾a § 53 ods. 3 a 4 zákona èlenmi dozornej
komisie poèas doby trvania ich funkcie,
f) doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby,
e spåòa podmienky pod¾a § 53 ods. 5 zákona.
(3) Prílohami k iadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním èlena dozornej komisie
prevádzkovate¾a prepravnej siete sú
a) kópia zápisnice z rokovania valného zhromadenia
prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie èlena dozornej komisie,
b) odôvodnenie návrhu na odvolanie èlena dozornej komisie.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 20. novembra
2012.

Jozef Holjenèík v. r.
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347
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 9. novembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia
o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 6 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových
odvetviach ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o návrhu na
vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa dokladajú k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii
a) prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pri vlastníckom
oddelení prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a
§ 30 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon)
alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete pri vlastníckom oddelení prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 50 zákona,
b) nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a
§ 51 a 60 zákona,
c) nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a § 61 a 63
zákona.
§2
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a
§ 1 písm. a) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a adresu
webového sídla navrhovate¾a,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov.
(2) Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a odseku 1 sú doklady preukazujúce skutoènosti
a) o navrhovate¾ovi, a to
1. výka základného imania a zoznam spoloèníkov
alebo akcionárov navrhovate¾a vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovate¾a v percentuálnom vyjadrení ku dòu podania návrhu na
vydanie rozhodnutia o certifikácii,
2. výpis z obchodného registra navrhovate¾a nie
starí ako tri mesiace,
3. úètovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromadením navrhovate¾a za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné
obdobia,

3a. ak je navrhovate¾ súèasou konsolidovaného
celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná úètovná závierka spolu so správou
audítora za bezprostredne predchádzajúce tri
úètovné obdobia,
3b. ak právnická osoba vznikla pred menej ako
troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie
rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa
uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3c. ak úètovná závierka, ktorá podlieha overeniu,
ete nebola ku dòu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená úètovná závierka,
4. spoloèenská zmluva alebo stanovy navrhovate¾a,
5. odborný ivotopis èlenov tatutárneho orgánu,
èlenov dozornej rady a prokuristov,
6. èestné vyhlásenie navrhovate¾a o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu
na vydanie rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu,
b) o vlastníckych právach prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete
k prenosovej sústave alebo prepravnej sieti, a to
1. zoznam a popis aktív prenosovej sústavy alebo
prepravnej siete, ktoré navrhovate¾ vlastní na
území Slovenskej republiky, vrátane cezhranièných prepojení a aktív prenosovej sústavy alebo
prepravnej siete, ktoré sú vo výstavbe,
2. zoznam vetkých prenosových sústav alebo prepravných sietí, ktoré navrhovate¾ vlastní v inom
èlenskom táte Európskej únie,
3. zoznam ostatných vlastníkov prenosovej sústavy
alebo prepravnej siete a ve¾kos podielu kadého
vlastníka, ak navrhovate¾ nie je výluèným vlastníkom prenosovej sústavy alebo prepravnej siete,
4. zoznam prevádzkovate¾ov prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ov prepravnej siete, ktorí sú zakladate¾mi alebo spoloèníkmi osoby, ktorá prevádzkuje prepravnú sie v dvoch alebo viacerých
èlenských tátoch Európskej únie, spolu s informáciou, èi ich nezávislos bola overená prísluným orgánom èlenského tátu Európskej únie
v konaní o certifikácii v súlade s podmienkami
ustanovenými pre certifikáciu a èi boli urèení
a schválení za prevádzkovate¾ov prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ov prepravnej siete
èlenskými tátmi Európskej únie, ak navrhovate¾
prenechal prenosovú sústavu alebo prepravnú
sie na úèely jej prevádzkovania inej osobe, ktorej
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zakladate¾mi alebo spoloèníkmi sú viacerí prevádzkovatelia prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelia prepravnej siete,
c) o kontrole nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete, a to
1. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad navrhovate¾om,
2. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo
nepriamo kontrolu
2a. osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad navrhovate¾om,
2b. navrhovate¾,
3. obchodné meno a sídlo osôb, ktoré vykonávajú
èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, vo vzahu ku ktorým nie sú splnené poiadavky pod¾a § 30 ods. 2
písm. a) alebo písm. b) alebo § 50 ods. 2 písm. a)
alebo písm. b) zákona, a informácie o ich vzahu
k navrhovate¾ovi,
4. popis vlastníckej truktúry, vzahov kontroly
a iných skutoèností pod¾a prvého a tretieho bodu,
5. prísluné ustanovenie stanov a dohôd medzi spoloèníkmi alebo akcionármi navrhovate¾a týkajúcich
sa vo¾by, vymenúvania alebo ustanovovania tatutárneho orgánu, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov navrhovate¾a,
6. èestné vyhlásenie tatutárneho orgánu, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov navrhovate¾a o splnení poiadaviek pod¾a § 30
ods. 2 písm. d) alebo § 50 ods. 2 písm. d) zákona,
7. èestné vyhlásenie, e osoba, ktorá priamo alebo
nepriamo vykonáva práva vo vzahu k prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy pod¾a § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzahu k prevádzkovate¾ovi prepravnej siete pod¾a § 50 ods. 2 zákona,
nevykonáva èinnos výroby elektriny, dodávky
elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo nevykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu
nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s òou nemôe
uplatòova akéko¾vek právo,
8. ak osoba vykonáva priamo alebo nepriamo práva
vo vzahu k prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
pod¾a § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzahu k prevádzkovate¾ovi prepravnej siete pod¾a § 50 ods. 2
zákona a zároveò vykonáva èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou
èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti
s òou môe uplatòova akéko¾vek právo, ïalou
prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii je
8a. zoznam osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva pod¾a § 30 ods. 2 alebo § 50
ods. 2 zákona spolu s uvedením, o aké práva ide,
8b. popis vzahov závislosti medzi osobami, ktoré
vykonávajú práva pod¾a § 30 ods. 2 alebo § 50
ods. 2 zákona,
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9. ak osoba vykonáva priamo alebo nepriamo práva vo
vzahu k prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy pod¾a § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzahu k prevádzkovate¾ovi prepravnej siete pod¾a § 50 ods. 2 zákona
a zároveò vykonáva èinnos výroby elektriny, dodávky
elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo
priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s òou môe uplatòova akéko¾vek
právo a je osoba pod¾a § 30 ods. 4 alebo 50 ods. 4 zákona, ïalou prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii je zoznam osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva pod¾a § 30 ods. 2
alebo § 50 ods. 2 zákona spolu s uvedením, o aké
práva ide,
10. vnútorný predpis navrhovate¾a, v ktorom ustanoví
postup na zabezpeèenie plnenia povinností pod¾a
§ 30 ods. 7 alebo § 50 ods. 7 zákona a na monitorovanie plnenia týchto opatrení.
§3
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii
nezávislého prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a
§ 1 písm. b) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a adresu
webového sídla navrhovate¾a,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu, èlenov dozornej komisie, èlenov dozornej
rady a prokuristov navrhovate¾a.
(2) Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a odseku 1 sú doklady preukazujúce skutoènosti
a) o navrhovate¾ovi, a to
1. výka základného imania a zoznam spoloèníkov
alebo akcionárov navrhovate¾a vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovate¾a v percentuálnom vyjadrení ku dòu podania návrhu na
vydanie rozhodnutia o certifikácii,
2. výpis z obchodného registra navrhovate¾a nie
starí ako tri mesiace,
3. úètovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora,
schválené valným zhromadením navrhovate¾a
za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia, ak
3a. je navrhovate¾ súèasou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná úètovná závierka spolu so správou
audítora za bezprostredne predchádzajúce tri
úètovné obdobia,
3b. právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie
rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa
uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3c. úètovná závierka, ktorá podlieha overeniu
ete nebola ku dòu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená úètovná závierka,
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4. spoloèenská zmluva alebo stanovy navrhovate¾a,
5. tatút tatutárneho orgánu a dozornej komisie
navrhovate¾a,
6. odborný ivotopis èlenov tatutárneho orgánu,
èlenov dozornej rady a prokuristov,
7. èestné vyhlásenie navrhovate¾a o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu
na vydanie rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu,
b) o kontrole nad prevádzkovate¾om prepravnej siete,
a to
1. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad navrhovate¾om,
2. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo
nepriamo kontrolu
2a. osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad navrhovate¾om,
2b. navrhovate¾,
3. obchodné meno a sídlo osôb patriacich do toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako navrhovate¾,
4. obchodné meno a sídlo osôb, ktoré priamo alebo
nepriamo vykonávajú kontrolu nad osobami, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovate¾,
5. popis vlastníckej truktúry, vzahov kontroly
a iných skutoèností pod¾a prvého a tvrtého bodu,
c) o nezávislosti tatutárneho orgánu, èlenov dozornej
komisie a zamestnancov prevádzkovate¾a prepravnej siete, a to
1. zoznam osôb, ktoré sú poverené celkovým riadením navrhovate¾a,
2. zoznam zamestnancov navrhovate¾a pod¾a § 51
ods. 3 písm. c) zákona,
3. zoznam osôb, ktoré vykonávajú funkciu tatutárneho orgánu, èlena tatutárneho orgánu, èlena
dozornej komisie, a zamestnancov navrhovate¾a
pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) zákona, na ktorých sa
vzahuje § 53 ods. 1 zákona,
4. èestné vyhlásenie osôb, ktoré vykonávajú funkciu tatutárneho orgánu, èlena tatutárneho orgánu, èlena dozornej komisie pod¾a § 54 ods. 7 zákona, a zamestnancov navrhovate¾a pod¾a § 51
ods. 3 písm. c) zákona, e spåòajú podmienky
ustanovené v § 53 ods. 1 a 4 zákona; ak sa na
osobu nevzahuje § 53 ods. 1 zákona, èestné vyhlásenie, e spåòa podmienky ustanovené v § 53
ods. 3 a 4 zákona, a ak sa na osobu nevzahuje
§ 53 ods. 1 zákona, ale iba § 53 ods. 2 zákona,
èestné vyhlásenie, e spåòa podmienky ustanovené v § 53 ods. 2 a 4 zákona,
5. popis opatrení na zabezpeèenie dodriavania
podmienok ustanovených v § 53 ods. 3 a 4 zákona
osobami, ktoré vykonávajú funkciu tatutárneho
orgánu, èlena tatutárneho orgánu, èlena dozornej komisie pod¾a § 54 ods. 7 zákona, a osobami
vykonávajúcimi èinnos pre navrhovate¾a v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzahu
poèas doby trvania ich funkcie,
6. èestné vyhlásenie osôb, ktoré vykonávajú funkciu tatutárneho orgánu, èlena tatutárneho or-
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gánu, èlena dozornej komisie pod¾a § 54 ods. 7 zákona, a zamestnancov navrhovate¾a pod¾a § 51
ods. 3 písm. c) zákona, e spåòajú podmienky
ustanovené v § 53 ods. 5 zákona,
7. kópie zmlúv o výkone funkcie tatutárneho orgánu, èlenov tatutárneho orgánu a èlenov dozornej
komisie navrhovate¾a pod¾a § 54 ods. 7 zákona,
8. kópie kolektívnych zmlúv, ktorých navrhovate¾ je
zmluvnou stranou, ak sú uzavreté,
d) o disponovaní ¾udskými, technickými, materiálnymi
a finanènými zdrojmi, a to
1. organizaèná truktúra navrhovate¾a,
2. popis ¾udských, technických, materiálnych a finanèných zdrojov potrebných na plnenie úloh
prevádzkovate¾a prepravnej siete spolu s uvedením spôsobu zabezpeèenia týchto zdrojov navrhovate¾om vrátane zoznamu a popisu aktív prepravnej siete, ktoré navrhovate¾ vlastní na území
Slovenskej republiky, vrátane cezhranièných prepojení a aktív prepravnej siete, ktoré sú vo výstavbe,
3. zoznam úloh prevádzkovate¾a prepravnej siete,
ktoré navrhovate¾ zabezpeèuje prostredníctvom
tretích osôb, spolu s uvedením identifikaèných
údajov takýchto tretích osôb a predmetu a doby
trvania týchto zmlúv,
4. èestné vyhlásenie navrhovate¾a, e sú splnené
podmienky ustanovené v § 55 ods. 3 a 4 zákona,
5. plán rozvoja prepravnej siete schválený prísluným orgánom navrhovate¾a na dobu piatich rokov
a èestné vyhlásenie navrhovate¾a, e má dostatok
finanèných zdrojov na jeho plnenie a na realizáciu
budúcich investièných projektov a nahradenie
existujúcich aktív, vrátane údajov o stave finanèných zdrojov navrhovate¾a, prognózy vývoja finanèných zdrojov navrhovate¾a v prebiehajúcom
regulaènom období, kópií zmlúv o poskytovaní finanèných zdrojov s inými osobami, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku
ako
navrhovate¾,
a informácií o nástrojoch finanèného plánovania
navrhovate¾a,
e) o nezávislosti prevádzkovate¾a prepravnej siete, a to
1. vnútorný predpis schválený prísluným orgánom
navrhovate¾a na zabezpeèenie vylúèenia monosti zámeny s inou osobou, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako navrhovate¾, vrátane grafickej a písomnej prezentácie stratégie samostatnej podnikovej identity, komunikácie a oznaèovania navrhovate¾a a nezamenite¾ného obrazového symbolu
(loga) navrhovate¾a a iných osôb, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako navrhovate¾,
2. vnútorný predpis schválený prísluným orgánom
navrhovate¾a na zabezpeèenie opatrení na
2a. dodriavanie zákazu vyuívania spoloèných
sluieb pod¾a § 55 ods. 6 zákona,
2b. dodriavanie zákazu vyuívania spoloèných
systémov a zariadení informaèných technológií, prevádzkových priestorov a systémov na
ochranu pred neoprávneným vstupom pod¾a
§ 56 ods. 6 zákona,
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2c. dodriavanie zákazu vyuívania spoloèných
dodávate¾ov systémov a zariadení informaèných technológií a systémov na ochranu pred
neoprávneným vstupom pod¾a § 56 ods. 7 zákona,
2d. dodriavanie zákazu vyuívania spoloèných
poskytovate¾ov poradenských sluieb týkajúcich sa systémov a zariadení informaèných
technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom pod¾a § 56 ods. 10 zákona,
2e. overovanie úètovnej závierky navrhovate¾a
audítorom, ktorý v tom istom období neoveruje úètovnú závierku inej osoby pod¾a § 56
ods. 11 zákona,
3. k vnútornému predpisu pod¾a bodu 2 sa dokladajú
3a. kópie zmlúv uzavretých na poskytovanie
sluieb súvisiacich s prevádzkou podniku navrhovate¾a,
3b. popis vetkých systémov a zariadení informaèných technológií, prevádzkových priestorov a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom, ktoré navrhovate¾ vyuíva
spoloène s inou osobou,
3c. kópie zmlúv so vetkými dodávate¾mi systémov a zariadení informaèných technológií
a systémov na ochranu pred neoprávneným
vstupom,
3d. kópie zmlúv so vetkými poskytovate¾mi poradenských sluieb týkajúcich sa systémov
a zariadení informaèných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom,
3e. kópia platnej zmluvy s audítorom,
4. identifikovanie ustanovení vnútorných predpisov
navrhovate¾a, ktoré zabezpeèujú
4a. rozhodovacie práva navrhovate¾a nezávislé od
vertikálne integrovaného plynárenského podniku, pokia¾ ide o aktíva, ktoré sú potrebné na
prevádzku, údrbu alebo rozvoj prepravnej
siete,
4b. oprávnenie navrhovate¾a získava potrebné finanèné zdroje prostredníctvom úveru a zvýením základného imania,
4c. nezávislos navrhovate¾a pri kadodennej èinnosti navrhovate¾a, pri riadení prepravnej siete a pri príprave desaroèného plánu rozvoja
siete,
5. èestné vyhlásenie osôb, ktoré sú súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako navrhovate¾, a osôb, ktoré nad osobami, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako navrhovate¾, vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu, e sa zdria
konania pod¾a § 57 ods. 3 zákona,
f) o obchodných a finanèných vzahoch medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a vertikálne integrovaným podnikom, ktorého je súèasou, a to
1. zoznam zmlúv uzavretých medzi navrhovate¾om
a osobami, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
navrhovate¾, spolu s odôvodnením ich súladu
s podmienkami obvyklými v benom obchodnom
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styku; to neplatí v prípade zmlúv, ktoré boli uzavreté po predchádzajúcom súhlase Úradu pre
reguláciu sieových odvetví pod¾a § 57 ods. 2
písm. c) zákona,
2. popis opatrení, ktoré zabezpeèujú, aby vo vetkých obchodných a finanèných vzahoch medzi
navrhovate¾om a osobami, ktoré sú súèasou
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovate¾, boli dodrané
podmienky obvyklé v benom obchodnom styku,
3. vnútorné predpisy navrhovate¾a, ktoré urèujú
metodiku vedenia podrobných záznamov o obchodných a finanèných vzahoch medzi navrhovate¾om a osobami, ktoré sú súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku
ako navrhovate¾,
g) o príprave programu súladu pod¾a § 58 zákona, a to
1. návrh programu súladu,
2. návrh zmluvy s osobou povinnou zabezpeèi súlad.
§4
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii
nezávislého prevádzkovate¾a siete
(1) Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a
§ 1 písm. c) predloený navrhovate¾mi, ktorými sú
vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonáva
èinnos nezávislého prevádzkovate¾a siete, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a adresu
webového sídla kadého navrhovate¾a,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov kadého
navrhovate¾a,
c) výku základného imania a zoznam spoloèníkov alebo akcionárov kadého navrhovate¾a vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovate¾a v percentuálnom vyjadrení ku dòu podania návrhu na vydanie
rozhodnutia o certifikácii,
d) výpis z obchodného registra kadého navrhovate¾a
nie starí ako tri mesiace,
e) úètovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené
valným zhromadením navrhovate¾a za bezprostredne
predchádzajúce tri úètovné obdobia, ak
1. je navrhovate¾ súèasou konsolidovaného celku,
prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná úètovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia,
2. právnická osoba vznikla pred menej ako troma
rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3. úètovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ete
nebola ku dòu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená úètovná závierka,
f) spoloèenskú zmluvu alebo stanovy kadého navrhovate¾a,
g) odborný ivotopis èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov,
h) èestné vyhlásenie navrhovate¾ov o úplnosti, pravdivosti
a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu na vydanie
rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu.

Èiastka 87

Zbierka zákonov è. 347/2012

(2) Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii pod¾a odseku 1 sú doklady preukazujúce skutoènosti
a) o kontrole nad nezávislým prevádzkovate¾om siete,
a to
1. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých
osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú
kontrolu nad nezávislým prevádzkovate¾om siete,
2. obchodné meno, sídlo a predmet èinnosti vetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo
nepriamo kontrolu
2a. osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad nezávislým prevádzkovate¾om siete,
2b. nezávislý prevádzkovate¾ siete,
3. obchodné meno a sídlo osôb, ktoré vykonávajú
èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, vo vzahu ku ktorým nie sú splnené poiadavky pod¾a § 50 ods. 2
písm. a) alebo písm. b) zákona, a informácie o ich
vzahu k nezávislému prevádzkovate¾ovi siete,
4. informácia o tom, èi ide o spoloènú alebo výluènú
kontrolu a právnu alebo faktickú kontrolu osôb
uvedených v bodoch prvého bodu a tretieho
bodu a na základe akých majetkových alebo personálnych väzieb,
5. podrobné grafické znázornenie vlastníckej truktúry, vzahov kontroly a iných skutoèností pod¾a
prvého bodu a tvrtého bodu,
6. prísluné ustanovenia stanov a dohôd medzi spoloèníkmi alebo akcionármi nezávislého prevádzkovate¾a siete týkajúcich sa vo¾by, vymenúvania
alebo ustanovovania tatutárneho orgánu, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej rady
a prokuristov nezávislého prevádzkovate¾a siete,
7. èestné vyhlásenie tatutárneho orgánu, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej rady a prokuristov nezávislého prevádzkovate¾a siete o tom, e sú
splnené poiadavky pod¾a § 50 ods. 2 písm. d) zákona,
b) o osobách pod¾a § 50 ods. 4 zákona, a to
1. informácia o tom, èi osoba pod¾a § 50 ods. 4 zákona priamo alebo nepriamo vykonáva práva pod¾a
§ 50 ods. 2 zákona,
2. ak osoba pod¾a § 50 ods. 4 zákona priamo alebo
nepriamo vykonáva práva pod¾a § 50 ods. 2 zákona,
2a. zoznam osôb pod¾a zákona, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva pod¾a zákona
spolu s uvedením, o aké práva ide,
2b. struèný popis vzahov závislosti medzi osobami pod¾a zákona,
2c. struèný popis opatrení, ktoré v prípade osôb
pod¾a zákona zabezpeèujú nezávislos pre-
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vádzkovate¾a prepravnej siete od osôb, ktoré
vykonávajú èinnosti výroby elektriny, dodávky
elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu,
c) o disponovaní ¾udskými, technickými, materiálnymi
a finanènými zdrojmi, a to
1. podrobná organizaèná truktúra nezávislého prevádzkovate¾a siete,
2. popis ¾udských zdrojov, technických zdrojov, materiálnych zdrojov a finanèných zdrojov potrebných
na plnenie povinností nezávislého prevádzkovate¾a
siete spolu s uvedením spôsobu zabezpeèenia týchto zdrojov nezávislým prevádzkovate¾om siete,
3. doklad preukazujúci, e nezávislý prevádzkovate¾
siete má dostatok finanèných zdrojov na plnenie
úloh nezávislého prevádzkovate¾a siete, na budúce investièné projekty a nahradenie existujúcich
aktív, vrátane údajov o stave finanèných zdrojov
nezávislého prevádzkovate¾a siete, prognózy vývoja finanèných zdrojov nezávislého prevádzkovate¾a siete v prebiehajúcom regulaènom období
a informácií o nástrojoch finanèného plánovania
nezávislého prevádzkovate¾a siete,
4. popis opatrení na zabezpeèenie dodriavania povinností pod¾a § 63 ods. 2 písm. b) a d) zákona,
5. zoznam regionálnych iniciatív týkajúcich sa spolupráce s prevádzkovate¾mi prepravných sietí na
európskej úrovni a regionálnej úrovni, na ktorých
sa nezávislý prevádzkovate¾ siete podie¾a alebo
plánuje podie¾a,
d) o spolupráci medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovate¾om siete, a to
1. návrhy vetkých prísluných zmlúv medzi nezávislým prevádzkovate¾om siete a vlastníkom prepravnej siete týkajúcich sa zabezpeèenia dodriavania povinností vlastníka prepravnej siete pod¾a
§ 63 ods. 4 zákona,
2. popis mechanizmov výmeny informácií a spolupráce medzi nezávislým prevádzkovate¾om siete
a vlastníkom prepravnej siete,
3. návrh modelovej zmluvy o financovaní investícií
do prepravnej siete treou osobou,
4. kópie zmlúv týkajúcich sa krytia zodpovednosti
súvisiacej s aktívami prepravnej siete,
5. popis postupu týkajúceho sa urèenia prísluných cien za prepravu plynu s odkazom na prísluné ustanovenia zmluvy medzi nezávislým
prevádzkovate¾om siete a vlastníkom prepravnej
siete.
§5
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 20. novembra 2012.

Jozef Holjenèík v. r.
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