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351
ZÁKON
zo 16. októbra 2012
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie
pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

jej potvrdenie o tom, èi organizácia, ktorá iada o zápis
do registra, dodriava povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov z oblasti ivotného prostredia.7)

Èl. I

(4) K iadosti organizácie o zápis do registra môu zúèastnené strany8) uplatni svoje námietky do 15 dní
odo dòa jej uverejnenia.

§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky registrácie organizácií1) v schéme Európskej únie pre environmentálne manaérstvo a audit
(ïalej len schéma),2)
b) orgány presadzovania práva,3)
c) pôsobnos orgánov tátnej správy na úseku environmentálneho manaérstva a auditu,
d) zodpovednos za neoprávnené pouívanie loga
EMAS.4)
§2
Registrácia organizácií v schéme
(1) Registráciu organizácií v schéme, jej predåenie, pozastavenie platnosti registrácie organizácií
v schéme alebo vymazanie organizácie z registra organizácií zaèlenených do schémy (ïalej len register) vykonáva ako prísluný orgán5) právnická osoba poverená Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) iados organizácie o zápis do registra, ktorá spåòa náleitosti urèené osobitným predpisom,6) uverejní
právnická osoba poverená ministerstvom na svojom
webovom sídle.
(3) Orgány presadzovania práva pod¾a § 5 na základe
výzvy právnickej osoby poverenej ministerstvom zalú
1

(5) Ak organizácia splní poiadavky na registráciu organizácie v schéme, ustanovené osobitným predpisom,9) právnická osoba poverená ministerstvom vydá
osvedèenie o registrácii organizácie v schéme.
(6) Osvedèenie o registrácii organizácie v schéme obsahuje
a) názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania
a pod¾a potreby vymedzenie jej zloiek, na ktoré sa
vzahuje registrácia organizácie v schéme,
b) kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
organizácie,10)
c) èíslo osvedèenia o registrácii organizácie v schéme
a dátum jeho vydania,
d) registraèné èíslo,
e) dobu platnosti registrácie organizácie v schéme,
f) podpis tatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlaèok peèiatky právnickej osoby poverenej ministerstvom.
(7) Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej
ministerstvom poplatok11) za registráciu v schéme12)
a) mikropodniku13) vo výke 33 eur,
b) malého podniku13) vo výke 66 eur,
c) stredného podniku13) vo výke 330 eur,
d) ostatnej organizácie vo výke 1 000 eur.
(8) Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej
ministerstvom poplatok
a) za predåenie registrácie v schéme14)
1. mikropodniku vo výke 11 eur,

) Èl. 2 ods. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovo¾nej úèasti organizácií
v schéme Spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).
2
) Nariadenie (ES) è. 1221/2009.
3
) Èl. 2 ods. 26 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
4
) Èl. 10 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
5
) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
6
) Èl. 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
7
) Èl. 32 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
8
) Èl. 13 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
9
) Èl. 4, èl. 5 ods. 2 a èl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
10
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická odvetvová klasifikácia ekonomických èinností.
11
) Èl. 39 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
12
) Èl. 13 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
13
) Èl. 2 ods. 28 písm. a) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
14
) Èl. 14 ods. 1. písm. g) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
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2. malého podniku vo výke 22 eur,
3. stredného podniku vo výke 110 eur,
4. ostatnej organizácie vo výke 333 eur,
b) za zruenie pozastavenia platnosti registrácie
v schéme15)
1. mikropodniku vo výke 16 eur,
2. malého podniku vo výke 33 eur,
3. stredného podniku vo výke 165 eur,
4. ostatnej organizácie vo výke 500 eur.
(9) Od poplatkov pod¾a odsekov 7 a 8 sú oslobodené
malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov.16)
(10) Ak ide o zdruenú registráciu, ) právnická osoba poverená ministerstvom môe zníi poplatky pod¾a
odsekov 7 a 8 o jednu tretinu výky poplatku. Výka
poplatku po zníení sa zaokrúhli na celé eurá nadol.
17

(11) Právnická osoba poverená ministerstvom okrem
registrácie organizácií v schéme vykonáva aj tieto èinnosti:
a) plní úlohy prísluného orgánu,18)
b) poskytuje organizáciám pomoc, ktorá je poskytovaná organizáciám v súvislosti s dodriavaním súladu
s právnymi poiadavkami týkajúcimi sa ivotného
prostredia,
c) vedie a aktualizuje register a uverejòuje ho na svojom webovom sídle,
d) oznamuje zmeny v registri Európskej komisii.
§3
Akreditácia environmentálnych overovate¾ov
Akreditáciu environmentálnych overovate¾ov19) a vykonávanie dozoru nad ich èinnosou20) vykonáva akreditaèný orgán.21)
§4
Stratégia podpory a propagácie schémy
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tégia), ktorej vypracovanie a aktualizáciu zabezpeèuje
ministerstvo.
(3) Stratégia obsahuje opatrenia.25)
(4) Stratégiu po posúdení pod¾a osobitného predpisu26) schva¾uje vláda Slovenskej republiky.
(5) Stratégiu ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len vestník) a na svojom webovom sídle.
§5
Orgány tátnej správy na úseku
environmentálneho manaérstva a auditu
(1) tátnu správu na úseku environmentálneho manaérstva a auditu vykonáva
a) ministerstvo,
b) Slovenská inpekcia ivotného prostredia (ïalej len
inpekcia),
c) krajské úrady ivotného prostredia,
d) obvodné úrady ivotného prostredia.
(2) Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy na úseku environmentálneho manaérstva a auditu,
b) vypracúva stratégiu a uverejòuje ju vo vestníku a na
svojom webovom sídle,
c) je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy
pod¾a osobitného predpisu,27)
d) plní úlohy medzinárodnej spolupráce.28)
(3) Inpekcia
a) je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy
pod¾a osobitného predpisu,27)
b) ukladá pokuty za iné správne delikty pod¾a § 6.
(4) Krajský úrad ivotného prostredia
a) je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy
pod¾a osobitného predpisu,27)
b) koordinuje èinnosti orgánov presadzovania práva
pod¾a odseku 6, ak sa územie environmentálneho
vplyvu organizácie nachádza v územných obvodoch
viacerých obvodných úradov ivotného prostredia.

(1) tát podporuje úèas organizácií v schéme, najmä
malých organizácií,22) ako aj organizácií, ktoré sa nachádzajú v územiach chránených pod¾a osobitných
predpisov23) alebo v oblastiach, ktoré vyadujú osobitnú ochranu ovzduia.24)

(5) Obvodný úrad ivotného prostredia je orgánom
presadzovania práva, ktorý plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,27)

(2) Formy a nástroje podpory pod¾a odseku 1 urèí
Stratégia podpory a propagácie schémy (ïalej len stra-

(6) Orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy
pod¾a osobitného predpisu,27) sú tie obce, a to v rozsa-

15

)
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
16

24

)
)
26
)
27
)
28
)
25

Èl. 15 ods. 10 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Èl. 2 ods. 28 písm. b) nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Èl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Èl. 3 a 9 a èl. 11 a 17 a 33 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Èl. 20 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Èl. 18 a 31 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
§ 9 zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. 2 ods. 28 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
Èl. 33 a 38, èl. 43 ods. 2 a èl. 44 a 46 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
§ 17 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. 4 ods. 4, èl. 13 ods. 2 písm. c), èl. 15 ods. 4, èl. 32 a 33 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
Napríklad èl. 33, 38, 41, 43 a 46 nariadenia (ES) è. 1221/2009.
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hu preneseného výkonu tátnej správy starostlivosti
o ivotné prostredie pod¾a osobitných predpisov.29)
§6
Iné správne delikty
(1) Inpekcia uloí právnickej osobe alebo fyzickej
osobe  podnikate¾ovi pokutu od 2 000 eur do 20 000
eur, ktorý neoprávnene pouíva logo EMAS alebo pouíva logo EMAS v rozpore s ustanoveniami tohto zákona
alebo ustanoveniami osobitného predpisu.2)
(2) Inpekcia v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne
uloí právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, aby v urèenej lehote vykonali opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola
pokuta uloená. Ak právnická osoba alebo fyzická
osoba  podnikate¾ v urèenej lehote opatrenia na nápravu nevykoná, inpekcia im uloí ïaliu pokutu a
do výky dvojnásobku hornej hranice pokuty pod¾a odseku 1, a to aj opakovane.
(3) Inpekcia pri urèení výky pokuty prihliada na
závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej kody.
(4) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï sa inpekcia dozvedela o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
dolo k porueniu povinnosti.
(5) Pokutu pod¾a odseku 2 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï sa mala povinnos uloená v rozhodnutí pod¾a odseku 2 splni.
(6) Uloením pokuty nie je dotknutá povinnos vykona opatrenia na nápravu ani zodpovednos za spôsobenú kodu.
(7) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.
(8) Ustanoveniami odsekov 1 a 6 nie je dotknutá pôsobnos orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a pred
nekalými obchodnými praktikami pod¾a osobitných
predpisov.30)
(9) Na konanie o správnych deliktoch sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.31)
§7
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho
29
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spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo
a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 515/2008 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o environmentálnom overovaní a registrácii
organizácií v schéme Európskeho spoloèenstva pre
environmentálne manaérstvo a audit a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è, 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004, zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona

) § 36 ods. 7 zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 63 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è 230/2005 Z. z.
§ 26 zákona è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami.
§ 27 zákona è. 137/2012 Z. z. o ovzduí.
30
) Napríklad zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, Trestný zákon.
31
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z. a zákona è. 314/2012 Z. z. sa mení
takto:
1. V prílohe è. 2 SKUPINE 214  Ostatné v poradovom
èísle 69 text v ståpci Poznámka znie: Èl. 20, 21, 22 a 28
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovo¾nej úèasti organizácií v schéme Spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zruuje
nariadenie (ES) è. 761/2001 a rozhodnutia Komisie
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12.
2009)..
2. V prílohe è. 2 SKUPINE 214  Ostatné sa poloka
poradové èíslo 70 vypúa.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
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è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. Z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012, zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z. a zákona è. 286/2012 Z. z. sa mení
takto:
V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné
prostredie sa vypúajú poloky 171h a 171j.
Èl. IV
Zákon è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 217/2007 Z. z. a zákona è. 515/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúa slovo environmentálnej.
2. V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:
b) pôsobnos orgánov tátnej správy pri ude¾ovaní
znaèky Environmentálna znaèka EÚ.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 66/2010
z 25. novembra 2009 o environmentálnej znaèke EÚ (Ú. v. EÚ
L 27, 30. 1. 2010)..

3. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slú-
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ia na podobné úèely a sú si podobné z h¾adiska ich
pouívania alebo majú podobné funkèné vlastnosti
z h¾adiska ich vnímania zo strany spotrebite¾ov,.
4. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo udelenie vkladá
slovo národnej.
5. V § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 sa slovo systému nahrádza slovom schémy.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia
Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001 z 19. marca 2001,
ktorým sa umoòuje dobrovo¾ná úèas organizácií
v systéme Spoloèenstva pre ekologické riadenie a audit
(EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26,
Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001) nahrádza citáciou Bod 2
prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovo¾nej
úèasti organizácií v schéme Spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zruujú nariadenia (ES) è. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342,
22. 12. 2009)..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia 2
ods. 1 písm. b) zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a nahrádza citáciou § 2 písm. b) zákona
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 397/2008 Z. z..
8. V § 3 odsek 6 znie:
(6) Národnú environmentálnu znaèku nemono
udeli produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spåòajú kritériá klasifikácie
ako toxické, nebezpeèné pre ivotné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukène toxické pod¾a
osobitného predpisu5) a produktom obsahujúcim chemické látky uvedené v osobitnom predpise.6).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008
zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok
a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)
è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
6
) Èl. 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zruení nariadenia Rady (EHS)
è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396,
30. 12. 2006) v platnom znení..

9. V § 5 ods. 3 písm. d) tretí bod znie:
3. metódy a postupy na posudzovanie produktov
a plnenie poiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v prísluných technických normách alebo
vykonávané autorizovanými osobami8) alebo
akreditovanými laboratóriami.8a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

8) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadav-
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kách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 15 a 16 zákona è. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorích predpisov.
8a
) Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. V § 5 ods. 4 sa slová osobitné podmienky na udelenie environmentálnej znaèky Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami stanovené environmentálne
kritériá environmentálnej znaèky EÚ.
11. V § 5 ods. 6 sa za slovo vrátane vkladá slovo
mikropodnikate¾ov,.
12. V § 5 ods. 6 sa vypúa odkaz 9 vrátane poznámky pod èiarou.
13. V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
c) údaje o skupine produktov, prípadne podskupine
produktov, do ktorej produkt patrí..
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 634/1992 Zb. nahrádza
citáciou § 2 písm. c) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení
zákona è. 397/2008 Z. z..
15. V § 8 odsek 7 znie:
(7) Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej znaèky (§ 5 ods. 9),
táto zmena nemá vplyv na obdobie trvania platnosti
zmluvy..
16. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
b) po udelení národnej environmentálnej znaèky kadoroène úhradu za jej pouívanie..
17. V § 9 odseky 4 a 10 znejú:
(4) Úhrada pod¾a odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním iadosti o udelenie národnej environmentálnej znaèky je 165 eur.
(5) Úhrada pod¾a odseku 4 sa zníi o 15 %, ak iadate¾om je mikropodnikate¾, malý podnikate¾ alebo stredný podnikate¾.
(6) Úhrada pod¾a odseku 4 sa zníi o 15 %, ak iadate¾om je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný
systém environmentálneho manaérstva alebo ktorá je
registrovaná v schéme Európskej únie pre environmentálne manaérstvo a audit (EMAS) pod¾a osobitného
predpisu.13).
(7) Úhrada pre iadate¾a o opätovné udelenie národnej environmentálnej znaèky je 100 eur.
(8) Úhrada za pouívanie národnej environmentálnej znaèky pod¾a odseku 1 písm. b) je 400 eur.
(9) Ak je nadobúdate¾om stredný podnikate¾ alebo
malý podnikate¾, roèná úhrada za pouívanie národnej
environmentálnej znaèky je 200 eur.
(10) Ak je nadobúdate¾om mikropodnikate¾, roèná
úhrada za pouívanie národnej environmentálnej
znaèky je 100 eur..
Poznámka pod èiarou k odkazom 13 znie:

13) Nariadenie (ES) è. 1221/2009..
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18. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Environmentálna znaèka EÚ
Na ude¾ovanie a pouívanie environmentálnej znaèky EÚ sa vzahuje osobitný predpis.1a).
19. V § 14 ods. 2 písm. d) sa slová environmentálnej
znaèky Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami
environmentálnej znaèky EÚ.
20. V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:
f) plní úlohy prísluného orgánu pod¾a osobitného
predpisu,14a) ako aj ïalie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpeèenia súladu
a koordinovanosti národnej a európskej schémy environmentálneho oznaèovania produktov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

25. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. v znení neskorích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov, zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
26. V § 17 sa slová § 7 a 16 nahrádzajú slovami
§ 16.
27. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

14a) Èl. 4 nariadenia (ES) è. 66/2010..

§ 18b

21. V poznámke pod èiarou k odkazu 14b sa slová
zákona è. 502/2001 Z. z. nahrádzajú slovami v znení
neskorích predpisov.
22. V § 15 ods. 2 sa slová environmentálnu znaèku
Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami environmentálnu znaèku EÚ a slovo systéme sa nahrádza slovom schéme.
23. V § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. b) sa slová environmentálnu znaèku Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami environmentálnu znaèku
EÚ v príslunom tvare.
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 14c sa citácia
Èl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1980/2000 nahrádza citáciou Èl. 1 nariadenia (ES)
è. 66/2010..
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Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2012
Zmluvy o pouívaní národnej environmentálnej
znaèky uzavreté do 30. novembra 2012 zostávajú
v platnosti do doby skonèenia ich platnosti..
28. V Prílohe è. 4 èlánku 9 písm. a) druhom bode sa
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a na konci sa pripájajú
tieto slová: zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov,.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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352
ZÁKON
z 24. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových
priestorov zastúpených správcom alebo spoloèenstvom vlastníkov na úèely pod¾a osobitného predpisu.4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení zákona è. 70/2010 Z. z..

2. V § 1 ods. 5 sa vypúajú slová § 15 ods. 1 a 2,.
3. V § 2 písmeno c) znie:
c) iným verite¾om fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôièky, ktoré spåòajú aspoò
jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f)
a l), prièom tieto úvery alebo pôièky nespåòajú iadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b),
d), e), g) a k) a m) a r); za iného verite¾a sa nepovauje banka, poboèka zahraniènej banky a finanèná
intitúcia pod¾a osobitného predpisu,6) ktorá má povolenie na èinnos udelené Národnou bankou Slovenska,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 21 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

4. § 9 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Od spotrebite¾a nemôe verite¾ poadova úrok,
poplatky alebo akéko¾vek iné plnenie, ktoré nie sú
ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebite¾skom úvere alebo jej prílohách..
5. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Poskytnutý spotrebite¾ský úver sa povauje za
bezúroèný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebite¾skom úvere nemá písomnú formu pod¾a § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebite¾skom úvere neobsahuje náleitosti pod¾a § 9 ods. 2 písm. a) a k), r) a y),
c) zmluva o spotrebite¾skom úvere formou povoleného

preèerpania, ktorý sa musí splati na poiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náleitosti pod¾a
§ 10 ods. 1 alebo
d) v zmluve o spotrebite¾skom úvere je uvedená nesprávne roèná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebite¾a..
6. V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
V prípade hrubého poruenia povinnosti pod¾a § 7
ods. 1 sa úver povauje za bezúroèný a bez poplatkov.
Za hrubé poruenie povinnosti pod¾a § 7 ods. 1 sa povauje najmä posudzovanie schopnosti spláca úver verite¾om bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebite¾a a úèelové pouitie údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebite¾a na vytvorenie zdania väèej
schopnosti spotrebite¾a spláca úver, ako tomu v skutoènosti je..
7. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Ak
zmluva o viazanom spotrebite¾skom úvere zanikla a ak
spotrebite¾ uhradil peòané prostriedky verite¾ovi pred
zánikom zmluvy o viazanom spotrebite¾skom úvere
a oznámil verite¾ovi písomne alebo na inom trvanlivom
médiu dostupnom verite¾ovi zánik zmluvy o viazanom
spotrebite¾skom úvere z dôvodu odstúpenia od zmluvy
o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej sluby, verite¾ je povinný mu tieto peòané prostriedky vráti najneskôr do 14 kalendárnych dní po
doruèení tohto oznámenia..
8. § 16 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Verite¾ má nárok na náhradu nákladov, len ak
výka predèasného splatenia úveru presahuje 10 000
eur poèas obdobia 12 mesiacov.
(7) Verite¾ovi sa zakazuje poadova od spotrebite¾a
úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predèasným splatením spotrebite¾ského úveru alebo jeho èasti na podnet spotrebite¾a, ak k predèasnému splateniu spotrebite¾ského úveru alebo jeho
èasti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebite¾ského úveru alebo v súvislosti so
zmenou úrokovej sadzby spotrebite¾ského úveru; verite¾ je povinný bezodplatne oznámi klientovi termín
uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby spotrebite¾ského úveru, a to najneskôr dva mesiace pred uplynutím
tejto doby..
9. V § 20 ods. 9 písm. e) sa slová  v ktorom je nahrádzajú slovami ak je v niektorom z nich.
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10. V § 20 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý
znie:
(28) Verite¾, ktorý pri podaní návrhu na zápis do registra verite¾ov nie je zapísaný v obchodnom registri, je
povinný poda príslunému súdu návrh na zápis do obchodného registra do desiatich dní odo dòa zápisu do
registra verite¾ov a je povinný predloi Národnej banke
Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní
odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní
zápisu do obchodného registra..
Doterají odsek 28 sa oznaèuje ako odsek 29.
11. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
nad paragrafom znie:
OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH
POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 24a
Na úvery na opravu, rekontrukciu alebo modernizáciu spoloèných èastí, spoloèných zariadení a prísluenstva domu poskytované vlastníkom bytov a nebytových
priestorov pod¾a osobitného predpisu,4a) ktoré nie sú
spotrebite¾ským úverom, sa vzahujú ustanovenia § 2,
§ 4 ods. 1 písm. a) a d), f) a n) a s), ods. 2 a ods. 7 a 13,
§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b), f), g), i) a k), m) a r), u),
v) a x), § 11 ods. 1, § 12, 19, 23 a 25a, prièom takíto dlníci vykonávajú svoje práva v súvislosti s uvedenými
úvermi spoloène prostredníctvom správcu alebo spoloèenstva vlastníkov4a) a verite¾ plní povinnosti voèi takýmto dlníkom tak, e ich plní voèi správcovi alebo
voèi spoloèenstvu vlastníkov;4a) to neplatí, ak ide o úvery poskytované tátnym fondom rozvoja bývania pod¾a
osobitného predpisu.36).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36 znie:

36) Zákon è. 607/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Právne vzahy, ktoré vznikli pred 1. januárom
2013 na základe zmluvy o spotrebite¾skom úvere, sa
spravujú pod¾a doterajích predpisov.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po
1. januári 2013 nie je iným verite¾om pod¾a § 2 písm. c)
v znení úèinnom od 1. januára 2013 a ktorá je k 1. januáru 2013 zapísaná v podregistri iných verite¾ov, je
povinná poda návrh na zruenie tohto zápisu do
31. marca 2013.
(3) Po zruení zápisu pod¾a odseku 2 Národná banka
Slovenska vráti osobe uvedenej v odseku 2 poplatok za
návrh na zápis do podregistra iných verite¾ov..
13. V § 27 sa za slovo právne vkladá slovo záväzné.
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14. V prílohe è. 1 názve prílohy sa slovo právnych
nahrádza slovami právne záväzných.
15. V prílohe è. 1 sa doterají text oznaèuje ako prvý
bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra
2011, ktorou sa mení a dopåòa èas II prílohy I
k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/48/ES stanovujúca dodatoèné predpoklady na výpoèet roènej percentuálnej miery nákladov (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011)..
16. V prílohe è. 2 èas II vrátane nadpisu znie:
II. Dodatoèné predpoklady
na výpoèet roènej percentuálnej miery nákladov
a) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje spotrebite¾ovi èerpa peòané prostriedky ¾ubovo¾ne,
spotrebite¾ský úver sa povauje za vyèerpaný okamite a v plnej výke.
b) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje spotrebite¾ovi èerpa peòané prostriedky ¾ubovo¾ne,
ale upravuje medzi rôznymi spôsobmi èerpania peòaných prostriedkov obmedzenia, ak ide o výku
a èas, výka spotrebite¾ského úveru sa povauje za
vyèerpanú k najskoriemu dòu dohodnutému
v zmluve o spotrebite¾skom úvere a v súlade s týmito
obmedzeniami èerpania.
c) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje èerpanie peòaných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi úrokovými sadzbami alebo poplatkami spotrebite¾ského úveru, celková výka spotrebite¾ského
úveru sa povauje za vyèerpanú s najvyou úrokovou sadzbou a najvyími poplatkami spotrebite¾ského úveru, ktoré sa vzahujú na najpouívanejí
spôsob èerpania peòaných prostriedkov pri tomto
type zmlúv o spotrebite¾skom úvere.
d) Ak ide o povolené preèerpanie, spotrebite¾ský úver
sa povauje za vyèerpaný v plnej výke a na celú
dobu trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere; ak
doba trvania povoleného preèerpania nie je známa,
roèná percentuálna miera nákladov sa vypoèíta na
základe predpokladu, e trvanie spotrebite¾ského
úveru je tri mesiace.
e) Ak ide o zmluvu o spotrebite¾skom úvere bez pevne
urèenej doby trvania, pod¾a ktorej sa spotrebite¾ský
úver musí splati úplne v rámci stanoveného obdobia alebo po òom, prièom kadá splatená èas spotrebite¾ského úveru je prístupná na ïalie èerpanie
a takéto zmluvy o spotrebite¾skom úvere nie sú povoleným preèerpaním, predpokladá sa, e
1. spotrebite¾ský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka, poènúc dòom prvého èerpania, a e
posledná splátka uskutoènená spotrebite¾om vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ïalích poplatkov,
2. spotrebite¾ spláca istinu v rovnakých mesaèných
splátkach so zaèiatkom jedného mesiaca po dni
prvého èerpania; ak sa istina musí úplne splati
iba jedinou splátkou v rámci kadého platobného
obdobia, predpokladá sa, e následné èerpania
a splácania celej istiny spotrebite¾om prebiehajú
poèas obdobia jedného roka; úroky a ïalie poplatky sa pouijú v súlade s uvedeným èerpaním
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a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebite¾skom úvere.
Ak ide o zmluvu o spotrebite¾skom úvere inú ako povolené preèerpanie a inú ako zmluvu o spotrebite¾skom úvere bez pevne stanovenej doby trvania uvedenú v predpokladoch ustanovených v písmenách d)
a e), pouijú sa tieto predpoklady, ak:
1. dátum alebo èiastka splátky istiny, ktorú má
spotrebite¾ uskutoèni, sa nedá zisti, predpokladá sa, e splátka sa uskutoèní k najskoriemu
dòu uvedenému v zmluve o spotrebite¾skom úvere a vo výke najniej èiastky, ktorá je uvedená
v zmluve o spotrebite¾skom úvere,
2. dátum uzatvorenia zmluvy o spotrebite¾skom
úvere nie je známy, predpokladá sa, e dòom prvého èerpania je deò, ktorý vyplýva z najkratieho
intervalu medzi týmto dátumom uzatvorenia
zmluvy a dátumom prvej platby, ktorú má spotrebite¾ uskutoèni.
Ak sa dátum alebo výka splátky, ktorú má spotrebite¾ uskutoèni, nedá zisti na základe zmluvy o spotrebite¾skom úvere alebo predpokladov ustanovených v písmene d), e) alebo písmene f), predpokladá
sa, e splátka sa uskutoèòuje v súlade s dátumami
a podmienkami poadovanými verite¾om, a ak tieto
údaje nie sú známe, tak
1. úroky sa platia spoloène so splácaním istiny,
2. poplatky alebo iné náklady vyjadrené jedinou sumou sa platia v deò uzavretia zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
3. poplatky alebo iné náklady vyjadrené ako nieko¾ko platieb sa platia v pravidelných intervaloch, poènúc dòom prvej splátky istiny, a ak výka takýchto platieb nie je známa, predpokladá sa, e
ide o rovnaké èiastky,
4. posledná splátka vyrovná zostatok istiny, úrokov
a prípadných ïalích poplatkov.
Ak sa ete nedohodla maximálna výka spotrebite¾ského úveru, za maximálnu výku spotrebite¾ského
úveru sa povauje 1 500 eur.
Ak sa na obmedzený èas alebo pre obmedzenú èiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky spotrebite¾ského úveru, za príslunú úrokovú sadzbu
a poplatky sa povauje najvyia úroková sadzba
a poplatky spotrebite¾ského úveru poèas celej doby
trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere.
Ak ide o zmluvu o spotrebite¾skom úvere, pri ktorej
sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebite¾ského
úveru na poèiatoèné obdobie, na konci ktorého sa
urèí nová úroková sadzba spotrebite¾ského úveru
a tá sa bude následne pravidelne upravova v súlade
s dohodnutým ukazovate¾om, vychádza výpoèet roènej percentuálnej miery nákladov z predpokladu, e
na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou spotrebite¾ského úveru je úroková sadzba spotrebite¾ského úveru rovnaká ako v èase výpoètu roènej percentuálnej miery nákladov na základe hodnoty
dohodnutého ukazovate¾a v tomto èase..
Èl. II

Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
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Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z .z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona
è. 234/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. c) prvom bode sa za slovo mene
vkladá èiarka a slová so zlatom.
2. V § 5 písm. e) sa vypúajú slová a zlato.
3. V § 25 ods. 5 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami
ods. 4.
4. V § 36a sa v èasti vety za bodkoèiarkou slovo
a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a úvery, ktoré poskytuje banka alebo poboèka zahraniènej banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou niou, ako prevláda na
finanènom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne..
5. V § 60 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová a zástupcu správcu.
6. V § 91 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a informácie pod¾a osobitného predpisu.76a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 76a znie:

76a) § 38 ods. 6 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 352/2012 Z. z..

7. V § 91 ods. 5 sa za slovo iadate¾a vkladajú èiarka a slová alebo písomným spôsobom a postupom
pod¾a odseku 10.
8. V § 91 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie je dotknuté
ustanovenie odseku 10..
9. § 91 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Písomné vyiadanie pod¾a odseku 4 je moné
banke alebo poboèke zahraniènej banky podáva
v elektronickej podobe a doiadaná banka alebo poboèka zahraniènej banky je povinná správu pod¾a odseku 4 s poadovanými informáciami o klientovi podáva
iadate¾ovi tie v elektronickej podobe, prièom vzájomný prenos informácií medzi iadate¾om a bankou alebo
poboèkou zahraniènej banky sa uskutoèòuje prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikaèného systému zaobstaraného záujmovým zdruením bánk a poboèiek zahranièných bánk.86f) Písomné
vyiadanie pod¾a prvej vety sa vykonáva spôsobom
a s náleitosami pod¾a odseku 5 na základe dohody
uzavretej medzi iadate¾om alebo skupinou iadate¾ov
a záujmovým zdruením bánk a poboèiek zahranièných bánk, prièom znenie uzavretej dohody je záujmové zdruenie povinné bezodkladne poskytnú kadej
banke a poboèke zahraniènej banky a postup pod¾a do-
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hody sú povinné uplatòova vetky banky a poboèky
zahranièných bánk. Ak iadate¾ alebo skupina iadate¾ov pod¾a odseku 4 dohodne so záujmovým zdruením
bánk a poboèiek zahranièných bánk formulár písomného vyiadania, prísluný iadate¾ alebo prísluná
skupina iadate¾ov má povinnos tento formulár jednotne vyuíva pri kadom svojom písomnom vyiadaní
pod¾a odseku 4, a to aj vtedy, ak písomné vyiadanie
nepodáva prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikaèného systému zaobstaraného záujmovým zdruením bánk a poboèiek zahranièných
bánk..
Poznámka pod èiarou k odkazu 86f znie:

86f) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka..

10. Za § 122q sa vkladá § 122r, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122r
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
Bankové povolenie udelené banke alebo poboèke zahraniènej banky pod¾a doterajích predpisov, ktoré je
platné k 1. januáru 2013 a ktoré je udelené na obchodovanie na vlastný úèet s finanèným nástrojom peòaného trhu, ktorým je zlato, sa od 1. januára 2013 povauje za bankové povolenie na obchodovanie na vlastný
úèet so zlatom, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú urèené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uloených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonate¾nými
k 1. januáru 2013..
Èl. III
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 38 ods. 5 prvej vete sa za slová výku zostatku vkladá slovo pouite¾ných.
2. § 38 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Poskytovate¾ platobných sluieb, ktorý vedie platobný úèet pouívate¾a platobných sluieb, ktorým je
správca alebo spoloèenstvo vlastníkov pod¾a osobitného predpisu24a) spravujúci bytový dom vlastníka bytu
alebo nebytového priestoru, prièom na tomto platobnom úète sú vedené finanèné prostriedky súvisiace so
správou bytového domu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, je povinný aj bez súhlasu správcu alebo
spoloèenstva vlastníkov pod¾a osobitného predpisu24a)
raz roène bezplatne písomne poskytnú vlastníkovi
bytu alebo nebytového priestoru na základe jeho iadosti, po preukázaní jeho totonosti a výpisu z listu
vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nie
je starí ako tri mesiace a ktorý nemusí by urèený na
právne úèely, informáciu o aktuálnej výke zostatku
pouite¾ných finanèných prostriedkov a platobných
operáciách uskutoènených na tomto platobnom úète
za obdobie predchádzajúcich iestich kalendárnych
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mesiacov súvisiacich s odpísaním sumy platobnej operácie z tohto platobného úètu. Poskytovate¾ platobných
sluieb môe vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru poskytnú informáciu pod¾a prvej vety aj opakovane, prièom za kadé ïalie poskytnutie takej informácie môe poskytovate¾ platobných sluieb úètova
poplatok, ktorý musí by primeraný a v súlade so skutoènými nákladmi poskytovate¾a platobných sluieb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorích predpisov..

3. § 63 znie:
§ 63
Platobná intitúcia je právnická osoba so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných sluieb
oprávnená poskytova platobné sluby
a) bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných
sluieb pod¾a § 2 ods. 1 alebo
b) v rozsahu obmedzenom výluène na vykonávanie platobných operácií pod¾a § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok pod¾a § 79a..
4. V § 64 ods. 2 písm. a) a § 82 ods. 2 písm. a) sa na
konci pripájajú tieto slová: a ktorá má zriadenú dozornú radu,.
5. V § 73 ods. 4 sa slová táto osoba nahrádzajú slovami platobná intitúcia.
6. § 77 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak platobná intitúcia vykonáva niektorú z èinností pod¾a odseku 1 a èas finanèných prostriedkov
prijatých od pouívate¾ov platobných sluieb sa má poui na vykonanie platobných operácií a èas finanèných prostriedkov slúi na iné úèely ako vykonávanie
platobných operácií, platobná intitúcia postupuje
pod¾a odseku 7 alebo odseku 8 pri èasti finanèných
prostriedkov prijatých od pouívate¾ov platobných sluieb urèených na vykonanie platobných operácií. Ak
èas finanèných prostriedkov prijatých od pouívate¾ov
platobných sluieb urèených na vykonanie platobných
operácií nie je vopred známa, platobná intitúcia urèí
hodnotu priemeru týchto finanèných prostriedkov ako
odhad ich predpokladaného objemu na základe dostupného èasového radu údajov o finanèných prostriedkoch urèených alebo pouitých na vykonanie platobných operácií. Ak hodnotu priemeru finanèných
prostriedkov prijatých od pouívate¾ov platobných sluieb urèených na vykonanie platobných operácií nemono urèi ani na základe takého èasového radu údajov, urèí sa hodnota týchto finanèných prostriedkov na
základe obchodného plánu podnikania zoh¾adòujúceho poiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie èinnosti iadate¾a obsiahnutého v iadosti pod¾a § 64 ods. 4 písm. i)..
7. V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová ods. 7 a 9 nahrádzajú slovami ods. 7 a 10.
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8. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
§ 79a
(1) Platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) môe poskytova platobnú slubu v rozsahu obmedzenom výluène na vykonávanie platobných operácií pod¾a § 2
ods. 1 písm. f) len na základe povolenia na poskytovanie tejto platobnej sluby vtedy, ak priemer z celkovej
sumy platobných operácií vykonaných platobnou intitúciou za posledných 12 mesiacov nepresahuje
sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných
operácií vykonaných platobnou intitúciou prostredníctvom agentov platobných sluieb. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií pod¾a prvej vety nie je
dostupný, platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b)
namiesto tohto priemeru pouije hodnotu uvedenú
v obchodnom pláne podnikania zoh¾adòujúcom poiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom
z navrhovanej stratégie èinnosti iadate¾a obsiahnutého v iadosti pod¾a § 64 ods. 4 písm. i).
(2) Na iados o udelenie povolenia pod¾a § 63
písm. b) sa vzahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a),
písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) a m) a p), ods. 3
písm. a), b), d) a g) a ods. 4 písm. a) a d), f) a m).
(3) Na iados o udelenie povolenia pod¾a § 63
písm. b) sa vzahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e),
ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) vo vzahu k preverovaniu splnenia poiadaviek odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 2 ods. 30 a dôveryhodnosti pod¾a § 2 ods. 31 u fyzických osôb navrhovaných za èlenov tatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a vedúceho
zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za èinnos poskytovania platobnej sluby. Na
fyzické osoby navrhované za èlenov dozornej rady sa
ustanovenia uvedené v prvej vete vzahujú len na preverovanie splnenia poiadavky dôveryhodnosti pod¾a
§ 2 ods. 31.
(4) Na platobnú intitúciu pod¾a § 63 písm. b) sa nevzahujú ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), § 66 ods. 1
písm. f), § 69 ods. 5, § 72 ods. 1 a 3, § 73 ods. 5 a 8
a § 76 ods. 2.
(5) Na nadobudnutie kvalifikovanej úèasti alebo na
zvýenie kvalifikovanej úèasti pod¾a § 66 ods. 1 písm. a)
na platobnej intitúcii pod¾a § 63 písm. b) vo forme
priameho podielu sa vyaduje predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrui
alebo zníi kvalifikovanú úèas vo forme priameho podielu na tejto platobnej intitúcii v takom rozsahu, e
jej priamy podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, e by táto platobná intitúcia prestala by jej
dcérskou spoloènosou, je povinná túto skutoènos vopred písomne oznámi Národnej banke Slovenska.
(6) Na vo¾bu alebo vymenovanie osôb navrhovaných
za èlenov tatutárneho orgánu platobnej intitúcie
pod¾a § 63 písm. b), na menovanie za prokuristu tejto
platobnej intitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za èinnos
poskytovania platobnej sluby, sa vyaduje predchá-
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dzajúci súhlas Národnej banky Slovenska pod¾a § 66
ods. 1 písm. b).
(7) Platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) je okrem
poskytovania platobnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. f)
oprávnená vykonáva aj obchodné èinnosti pod¾a § 77
ods. 1.
(8) Platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.29)
(9) Platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) nemôe
v inom èlenskom táte
a) poskytova platobné sluby pod¾a § 2 ods. 1,
b) vykonáva èinnosti pod¾a § 77 ods. 1 písm. a).
(10) Ak platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) nespåòa podmienku pod¾a odseku 1, je do 30 dní povinná poiada Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia
pod¾a § 63 písm. a) a po jeho udelení bezodkladne písomne vráti povolenie pod¾a § 63 písm. b); na takéto
vrátenie povolenia sa nevzahuje ustanovenie § 66
ods. 1 písm. d). Ak táto platobná intitúcia nepoiada
v ustanovenej lehote o povolenie pod¾a § 63 písm. a),
nesmie pokraèova v poskytovaní platobnej sluby a je
povinná poiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie povolenia pod¾a § 63 písm. b). Právnická osoba, ktorej zaniklo
oprávnenie na poskytovanie platobnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. f), je povinná bezodkladne vyrovna svoje
poh¾adávky a záväzky, ktoré jej vznikli z poskytovania
platobnej sluby alebo ktoré súvisia s poskytovaním
platobnej sluby.
(11) Platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) je povinná raz mesaène poda Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných
operácií vykonaných platobnou intitúciu prostredníctvom agentov platobných sluieb, ak Národná banka
Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania
správy.
(12) Podmienky pod¾a odsekov 1 a 11 je platobná intitúcia pod¾a § 63 písm. b) povinná dodriava poèas
celej doby platnosti povolenia pod¾a § 63 písm. b).
O zmene údajov a skutoèností rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia je táto platobná intitúcia povinná
Národnú banku Slovenska písomne informova bez
zbytoèného odkladu.
(13) Zahranièná platobná intitúcia, ktorá poskytuje
platobné sluby v obmedzenom rozsahu, nemôe na
území Slovenskej republiky poskytova platobné sluby..
9. V § 81 ods. 5 prvej a tvrtej vete sa slová ods. 7
a 9 nahrádzajú slovami ods. 7 a 10.
10. V § 81 ods. 6 sa slová ods. 4 a 7 a 9 nahrádzajú
slovami ods. 4 a 7 a 10.
11. V § 81 ods. 11 písm. a) sa slová ods. 7 a 9 nahrádzajú slovami ods. 7 a 10.
12. V § 86 ods. 2 písm. k) sa slová ods. 7 a 9 nahrádzajú slovami ods. 7 a 10.
13. V § 87 ods. 5 sa slová za ktorého èinnos nesie
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plnú zodpovednos, nahrádzajú slovami prostredníctvom ktorého poskytuje platobné sluby,.
14. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:
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znamena druh a èíslo tohto dokladu totonosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutoènenej kartou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 75a znie:

§ 88a
(1) Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloenej platobnej
karty (ïalej len obchodník) oprávnený poadova preukázanie totonosti drite¾a platobnej karty predloením jeho dokladu totonosti na úèely prijímania a vybavovania reklamácií alebo rieenia sporov súvisiacich
s pouívaním platobných kariet; drite¾ platobnej karty
je povinný vyhovie takejto poiadavke obchodníka
a preukáza mu svoju totonos predloením obèianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu
totonosti pod¾a osobitných predpisov.75a) Ak drite¾
platobnej karty odmietne preukáza svoju totonos,
obchodník je oprávnený odmietnu vykonanie platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty.
(2) Obchodník je tie oprávnený zaznamena druh
a èíslo dokladu totonosti drite¾a predloenej platobnej karty na vytlaèený doklad z platobného terminálu
a povinný uchováva tento doklad po dobu piatich rokov od vykonania platobnej operácie prostredníctvom
platobnej karty, a to na úèely prijímania a vybavovania
reklamácií alebo rieenia sporov súvisiacich s pouívaním platobných kariet. Na tieto úèely je obchodník, aj
bez súhlasu a informovania drite¾a platobnej karty,
oprávnený poskytnú poskytovate¾ovi platobných sluieb, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet, doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a èíslom dokladu totonosti. Na
rovnaký úèel je poskytovate¾ platobných sluieb, aj bez
súhlasu a informovania drite¾a platobnej karty,
oprávnený poskytnú doklad z platobného terminálu
so zaznamenaným druhom a èíslom dokladu totonosti
inému poskytovate¾ovi platobných sluieb platite¾a,
ktorý je oprávneným drite¾om platobnej karty predloenej obchodníkovi.
(3) Kadý obchodník je povinný pri platobnom termináli vidite¾ne sprístupni èitate¾nú informáciu o úèele
oprávnenia obchodníka poadova preukázanie totonosti drite¾a platobnej karty a zaznamenávania druhu
a èísla dokladu totonosti drite¾a predloenej platobnej karty na doklad z platobného terminálu s takýmto
znením v tátnom jazyku: Pri platbe kartou v tomto
predajnom mieste je obchodník oprávnený poadova
predloenie dokladu totonosti drite¾a karty (obèianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu
totonosti) na úèel overenia jeho totonosti a tie za-

75a) § 5 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 a 10 a § 12 a 15 zákona è. 647/2007 Z. z. o cestovných
dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 64 a 74 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

15. V § 98 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu o poète platobných intitúcií pod¾a § 63
písm. b) a kadoroène o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými intitúciami pod¾a
stavu k 31. decembru kadého kalendárneho roka..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
16. V § 101b ods. 3 sa slová 30. novembra 2012 nahrádzajú slovami 31. januára 2013 a slová 30. novembri 2012 sa nahrádzajú slovami 31. januári
2013.
17. V § 101b ods. 4 sa slová 1. decembrom 2012 nahrádzajú slovami 1. februárom 2013 a slová dòa
1. decembra 2012 sa nahrádzajú slovami dòa 1. februára 2013.
18. Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 101d
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 29. novembra 2012
(1) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu bezodkladne po nadobudnutí úèinnosti tohto
zákona o uplatnení národnej vo¾by ustanovenej v § 79a.
(2) Platobná intitúcia, ktorej bolo udelené povolenie
na poskytovanie platobných sluieb pod¾a § 2 ods. 1
pred 30. novembrom 2012, sa po 29. novembri 2012
povauje za platobnú intitúciu pod¾a § 63 písm. a)..
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 29. novembra 2012
okrem ustanovení èl. I a II, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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353
ZÁKON
z 25. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu
s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení zákona
è. 473/2003 Z. z., zákona è. 520/2003 Z. z., zákona
è. 546/2004 Z. z., zákona è. 596/2006 Z. z., zákona
è. 492/2008 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 1 sa za slovo výrobkami vkladajú slová a mliekom a mlieènymi výrobkami.
2. V § 10 ods. 3 sa prvé slovo organizácie nahrádza
slovom organizácií.
3. V § 10 ods. 6 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide
o právnické osoby v sektore trhu s mliekom a mlieènymi
výrobkami, agentúra vykonáva kontrolu raz roène..
4. Za § 10a sa vkladajú § 10b a 10f, ktoré znejú:
§ 10b
(1) Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dòa podania iadosti o uznanie organizácie výrobcov alebo iadosti o uznanie zdruenia organizácií
výrobcov pod¾a osobitného predpisu16c) rozhodnú
o uznaní,16d) ak organizácia výrobcov alebo zdruenie
organizácií výrobcov spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu,16e) podmienku poètu èlenov pod¾a § 10
ods. 3 a 4 a predmetom èinnosti organizácie výrobcov
alebo zdruenia organizácií výrobcov je sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka alebo mlieènych výrobkov na trh; inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnú o neuznaní.
(2) Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dòa podania iadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie pod¾a osobitného predpisu16c) rozhodnú o jej uznaní,16f) ak medziodvetvová organizácia
spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu16g) a jej
èlenovia majú podiel aspoò 33 % na hospodárskych
èinnostiach na trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami
v Slovenskej republike, na ktoré je medziodvetvová organizácia zameraná;16h) inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnú o neuznaní.

§ 10c
(1) Ministerstvo na návrh agentúry pod¾a § 10b do
tyroch mesiacov odo dòa podania iadosti o uznanie
pod¾a osobitného predpisu16c)
a) uzná organizáciu výrobcov alebo zdruenie organizácií výrobcov,16i) ak spåòa podmienky uznania,
b) môe uzna medziodvetvovú organizáciu výrobcov,16j) ak spåòa podmienky uznania.
(2) Ministerstvo rozhodne o návrhu agentúry na zruenie rozhodnutia o uznaní pod¾a osobitného predpisu16k)
do jedného mesiaca odo dòa doruèenia návrhu.
(3) Ministerstvo agentúre bezodkladne oznamuje
rozhodnutia pod¾a odsekov 1 a 2.
§ 10d
(1) Agentúra
a) oznamuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky skutoènosti uvedené v oznámeniach uznanej organizácie výrobcov a uznaného zdruenia organizácií výrobcov pod¾a § 10e do piatich dní odo
dòa ich doruèenia,
b) informuje Európsku komisiu a oznamuje jej skutoènosti pod¾a osobitných predpisov,16l)
c) poskytuje súèinnos orgánom iných èlenských tátov Európskej únie a na ich iados im sprístupòuje
informácie a dokumentáciu, ak ide o uznávanie
a kontrolu plnenia podmienok na uznanie nadnárodných organizácií a nadnárodných zdruení.
(2) Ministerstvo môe vyda pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným oznaèením pôvodu alebo
s chráneným zemepisným oznaèením, ak o to poiadajú osoby pod¾a osobitného predpisu,16m) ktoré uverejní
vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
§ 10e
(1) Organizácia výrobcov a zdruenie organizácií výrobcov uznané pod¾a § 10c ods. 1 písm. a) podávajú
agentúre písomné oznámenie pod¾a osobitného
predpisu16n) najneskôr 15 dní pred zaèiatkom rokovaní
o zmluve o dodávke surového mlieka (ïalej len zmluva).
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(2) Organizácia výrobcov alebo zdruenie organizácií
výrobcov v oznámení pod¾a odseku 1 uvedie
a) odhad celkového objemu surového mlieka, ktorého
sa rokovania týkajú,
b) odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, pripadajúceho na jednotlivých èlenov organizácie výrobcov alebo zdruenia organizácií výrobcov, v ktorých mene rokuje,
c) identifikaèné èísla organizácií svojich èlenov, v ktorých mene rokuje.
(3) Ak po podaní oznámenia pod¾a odseku 1 dôjde
v dôsledku vzniku alebo zániku èlenstva v organizácii
výrobcov alebo zdruení organizácií výrobcov k zmene
odhadovaného celkového objemu surového mlieka,
ktorého sa rokovania týkajú, organizácia výrobcov
a zdruenie organizácií výrobcov uznané pod¾a § 10c
ods. 1 písm. a) podá agentúre bezodkladne nové oznámenie s uvedením dôvodu jeho podania.
(4) V písomnom oznámení pod¾a osobitného predpisu16o) organizácia výrobcov alebo zdruenie organizácií výrobcov uvedie
a) celkový objem surového mlieka, ktoré bolo skutoène
dodané na základe zmluvy,
b) objem surového mlieka skutoène dodaného na základe zmluvy pripadajúci na jednotlivých èlenov organizácie výrobcov alebo zdruenia organizácií výrobcov.
§ 10f
(1) Zmluva uzatvorená medzi výrobcom surového
mlieka a spracovate¾om surového mlieka musí by písomná a musí spåòa náleitosti pod¾a osobitného
predpisu,16p) ak osobitný predpis neustanovuje inak.16q)
(2) Ak výrobca surového mlieka na úèely dodávky surového mlieka scudzí surové mlieko zbernému stredisku mlieka,16r) k zmluve pod¾a odseku 1 pristupuje aj
zberné stredisko mlieka..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16c a 16r znejú:

16c) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 279/2012 Z. z.
o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoloènej
organizácie trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami.
16d
) Èl. 126a ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16e
) Èl. 126a ods. 1 písm. a), c) a d) a ods. 2 nariadenia (ES)
è. 1234/2007.
16f
) Èl. 126b ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16g
) Èl. 126b ods. 1 nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16h
) Èl. 123 ods. 4 písm. a) a èl. 126b ods. 1 písm. c) nariadenia
(ES) è. 1234/2007.
16i
) Èl. 126a ods. 1 a 4 písm. a) nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16j
) Èl. 126b ods. 1 a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES)
è. 1234/2007.
16k
) § 15 ods. 4 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16l
) Èl. 126a ods. 4 písm. d), èl. 126b ods. 3 písm. e), èl. 126c
ods. 8 a èl. 126d ods. 7 nariadenia (ES) è. 1234/2007.
Èl. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa
organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzahov pod¾a nariadenia Rady
(ES) è. 1234/2007 v sektore mlieka a mlieènych výrobkov (Ú.
v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
16m
) Èl. 126d nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16n
) Èl. 126c ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) è. 1234/2007.
Èl. 2 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 511/2012.
16o
) Èl. 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 511/2012.
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16p

) Èl. 185f ods. 2 nariadenia (ES) è. 1234/2007.
) Èl. 185f ods. 3 nariadenia (ES) è. 1234/2007.
16r
) Èl. 185f ods. 1 nariadenia (ES) è. 1234/2007..

16q

5. Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
§ 12c
Konania o uznaní organizácie výrobcov, zdruenia
organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie výrobcov pod¾a osobitného predpisu16c) zaèaté pred 1. decembrom 2012 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného od
1. decembra 2012..
Èl. II
Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení zákona è. 601/2008 Z. z., zákona è. 390/2009 Z. z., zákona è. 101/2011 Z. z. a zákona
è. 223/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 15 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Platobná agentúra upozorní právnickú osobu
uznanú pod¾a osobitného predpisu39a) na neplnenie informaènej a oznamovacej povinnosti pod¾a osobitných
predpisov39b) a uloí jej povinnos odstráni zistené nedostatky v primeranej lehote.
(3) Platobná agentúra uloí právnickej osobe uznanej pod¾a osobitného predpisu39a) pokutu do 1 000 eur,
ak nesplní informaènú a oznamovaciu povinnos pod¾a
osobitných predpisov39b) v lehote urèenej pod¾a odseku 2.
(4) Platobná agentúra navrhne ministerstvu zrui
rozhodnutie o uznaní39c)
a) organizácie výrobcov, ak prestane spåòa podmienky na uznanie,39d)
b) medziodvetvovej organizácie, ak prestane spåòa
podmienky na uznanie alebo ak sú na to dôvody pod¾a osobitného predpisu.39e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 39a a 39e znejú:

39a) § 10c ods. 1 zákona è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu
s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení neskorích predpisov.
39b
) § 10e zákona è. 491/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 126c ods. 2 písm. f) a èl. 177a ods. 2 nariadenia (ES)
è. 1234/2007.
Èl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 511/2012
z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní
a zmluvných vzahov pod¾a nariadenia Rady (ES)
è. 1234/2007 v sektore mlieka a mlieènych výrobkov (Ú. v.
EÚ L 156, 16. 6. 2012).
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých
opatrení spoloènej organizácie trhu s mliekom a mlieènymi
výrobkami.
39c
) § 10 ods. 6 zákona è. 491/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
39d
) Èl. 126a ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) è. 1234/2007.
39e
) Èl. 126b ods. 3 písm. c) a d) nariadenia (ES) è. 1234/2007..

Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
2. V § 15 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Kona-
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nie pod¾a odseku 2 mono zaèa do iestich mesiacov
odo dòa, keï platobná agentúra zistila poruenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo..
3. V § 15 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Pri opätovnom poruení povinnosti pod¾a odseku 2 mono
uloi pokutu pod¾a odseku 3 aj opakovane..
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V § 7 odsek 2 znie:
(2) Slovenský vinohradnícky región sa èlení:
a) Malokarpatská vinohradnícka oblas,
b) Junoslovenská vinohradnícka oblas,
c) Stredoslovenská vinohradnícka oblas,
d) Nitrianska vinohradnícka oblas,
e) Východoslovenská vinohradnícka oblas,
f) Vinohradnícka oblas Tokaj..

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
v znení zákona è. 198/2010 Z. z. sa mení takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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354
ZÁKON
z 26. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb.
o meste Koice v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb.
o meste Koice v znení zákona è. 130/1991 Zb., zákona
è. 295/1992 Zb., zákona è. 109/1993 Z. z., zákona
è. 222/2006 Z. z., zákona è. 273/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 258/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa slová v prílohe è. 1 tohto zákona
nahrádzajú slovami v tatúte. Príloha è. 1 sa vypúa.
Zároveò sa zruuje èíslovanie prílohy è. 2.
2. V § 3 ods. 2 prvej vete sa slová v prílohe è. 2 nahrádzajú slovami v prílohe, v druhej vete sa slová
ustanoví mestské zastupite¾stvo nahrádzajú slovami
ustanoví tatút a v § 3 ods. 6 sa vypúajú slová è. 2
tohto zákona.
3. V § 3 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Veobecne záväzné nariadenie mesta (ïalej len
nariadenie mesta) pod¾a odseku 3, ktorým sa vytvárajú, zruujú, zluèujú alebo rozde¾ujú mestské èasti,
môu obyvatelia v územne dotknutých mestských èastiach odmietnu v referende mestskej èasti [§ 5 písm. d)]
do 120 dní od jeho platnosti;1b) ak obyvatelia v iadnej
z územne dotknutých mestských èastí v referende
mestskej èasti nariadenie mesta pod¾a odseku 3 v tejto
lehote neodmietnu, nadobudne úèinnos ku dòu konania veobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.
Ak obyvatelia aspoò v jednej územne dotknutej mestskej èasti nariadenie mesta pod¾a odseku 3 v referende
mestskej èasti odmietnu, môe by predloený na rokovanie mestského zastupite¾stva návrh nariadenia mesta pod¾a odseku 3 dotýkajúci sa tejto mestskej èasti
najskôr v ïalom volebnom období orgánov samosprávy obcí.
(5) Nariadenie mesta pod¾a odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských èastí, nadobudne úèinnos, ak ho schvália miestne zastupite¾stvá
vetkých územne dotknutých mestských èastí trojpätinovou väèinou vetkých poslancov..
4. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Spolupráca s obcami
a ïalími územnými a správnymi celkami
Mesto a s predchádzajúcim súhlasom mesta aj mest-

ská èas môe v rozsahu svojej pôsobnosti uzatvára
zmluvy, zriaïova zdruenia a zaklada medzinárodnú
spoluprácu pod¾a osobitného zákona.1c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 20 a 21 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
v znení neskorích predpisov..

5. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Výkon samosprávy
Samosprávu uskutoèòujú obyvatelia mesta
a) orgánmi mesta,
b) orgánmi mestských èastí,
c) referendom mesta,
d) referendom mestskej èasti,
e) zhromadením obyvate¾ov mesta,
f) zhromadením obyvate¾ov mestskej èasti..
6. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Orgány mesta
(1) Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupite¾stvo mesta (ïalej len mestské zastupite¾stvo),
b) primátor mesta (ïalej len primátor).
(2) Orgánmi mestského zastupite¾stva sú:
a) mestská rada,
b) komisie mestského zastupite¾stva.
(3) Mestské zastupite¾stvo môe zriadi a zrui pod¾a potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d)
svoje stále alebo doèasné poradné alebo kontrolné orgány, ktorými sú popri mestskej rade najmä komisie
mestského zastupite¾stva, a urèuje im náplò práce;
môe zriadi a zrui aj ïalie útvary, ak tak ustanovuje
osobitný zákon.1e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

1d) Èl. 7 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. v znení ústavného
zákona è. 545/2005 Z. z.
1e
) Zákon è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov..
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7. § 7 vrátane nadpisu znie:
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10. § 9 vrátane nadpisu znie:

§ 7

§ 9

Orgány mestskej èasti

Zhromadenie obyvate¾ov

(1) Orgánmi mestskej èasti sú:
a) miestne zastupite¾stvo mestskej èasti (ïalej len
miestne zastupite¾stvo),
b) starosta mestskej èasti (ïalej len starosta).

(1) Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta
môe mestské zastupite¾stvo zvola zhromadenie obyvate¾ov mesta.

(2) Miestne zastupite¾stvo môe zriadi a zrui pod¾a
potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d)
svoje stále alebo doèasné poradné alebo kontrolné orgány, najmä miestnu radu, komisie miestneho zastupite¾stva, a urèuje im náplò práce..
8. § 8 vrátane nadpisov znie:
Miestne referendum
§8
Referendum mesta
(1) Mestské zastupite¾stvo vyhlási referendum mesta, ak ide o
a) petíciu skupiny obyvate¾ov mesta v poète najmenej
30 % vetkých oprávnených volièov,
b) návrh aspoò tretiny miestnych zastupite¾stiev, ktorý
musí by podaný písomne s uvedením dôvodov,
c) odvolanie primátora a na vyhlásení referenda sa
uzniesla trojpätinová väèina vetkých poslancov
mestského zastupite¾stva.
(2) Mestské zastupite¾stvo môe vyhlási referendum
mesta aj pred rozhodnutím o ïalích dôleitých veciach
samosprávy mesta..
9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Referendum mestskej èasti
(1) Miestne zastupite¾stvo vyhlási referendum mestskej èasti, ak ide o
a) petíciu skupiny obyvate¾ov mestskej èasti v poète
najmenej 30 % vetkých oprávnených volièov,
b) odmietnutie veobecne záväzného nariadenia mesta
pod¾a § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka a ak o to poiada petíciou skupina obyvate¾ov v dotknutej mestskej èasti,
c) odvolanie starostu,
d) prípady, v ktorých to ustanovuje tatút.
(2) Miestne zastupite¾stvo môe vyhlási referendum
mestskej èasti o
a) odmietnutí veobecne záväzného nariadenia mesta
pod¾a § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka,
b) ïalích dôleitých veciach týkajúcich sa mestskej
èasti.
(3) O vyhlásení referenda pod¾a odseku 2 musí by
rozhodnuté trojpätinovou väèinou vetkých poslancov miestneho zastupite¾stva..

(2) Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej èasti
môe miestne zastupite¾stvo zvola zhromadenie obyvate¾ov mestskej èasti..
11. V § 10 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Mestské zastupite¾stvo je zastupite¾ský zbor obyvate¾ov mesta. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti mestského zastupite¾stva, neupravené týmto zákonom, sa riadia osobitným zákonom.1g)
(2) Mestské zastupite¾stvo má 41 poslancov volených obyvate¾mi mesta v priamych vo¾bách. Volebné
pravidlá upravuje osobitný zákon.2) Funkèné obdobie
mestského zastupite¾stva sa konèí zloením s¾ubu poslancov novozvoleného mestského zastupite¾stva na
tyri roky.
(3) Mestské zastupite¾stvo rozhoduje o základných
otázkach ivota mesta, najmä je mu vyhradené
a) schva¾ova tatút, rokovací poriadok mestského zastupite¾stva a zásady odmeòovania poslancov mestského zastupite¾stva,
b) uznáa sa na nariadeniach mesta,
c) urèova zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schva¾ova najdôleitejie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolova hospodárenie s ním,
d) schva¾ova rozpoèet mesta a jeho zmeny, kontrolova jeho èerpanie, schva¾ova závereèný úèet mesta
a emisiu komunálnych dlhopisov a urèi rozsah
zmien rozpoètu, ktoré môe vykonáva primátor,
e) schva¾ova územný plán mesta alebo jeho èastí
a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí ivota mesta,
f) rozhodova o zavedení a zruení miestnej dane
a uklada miestny poplatok, urèova náleitosti
miestnej dane alebo miestneho poplatku,2a)
g) rozhodova o prijatí návratnej finanènej výpomoci,
úveru alebo pôièky, o prevzatí záruky alebo o zaloení majetku mesta v prospech prijatej návratnej finanènej výpomoci, úveru alebo pôièky,
h) schva¾ova zdruovanie mestských prostriedkov
a èinností, zriadenie spoloèného regionálneho alebo
záujmového fondu, uzatvorenie zmluvy, zriadenie
zdruenia alebo zaloenie medzinárodnej spolupráce pod¾a osobitného zákona,1c)
i) vyhlasova referendum mesta o najdôleitejích
otázkach ivota a rozvoja mesta a zvoláva zhromadenie obyvate¾ov mesta,
j) zriaïova, zruova a kontrolova rozpoètové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora
vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riadite¾ov), zaklada a zruova obchodné spoloènosti a iné právnické osoby a schva¾ova zástupcov mesta do ich
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tatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schva¾ova majetkovú úèas mesta v právnických osobách,
k) urèi plat primátora pod¾a osobitného zákona,2aa)
l) voli a odvoláva hlavného kontrolóra mesta, ako aj
urèi mu plat a schva¾ova mu odmenu,2ab)
m) ude¾ova èestné obèianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
n) ustanovi erb mesta, vlajku a zástavu mesta, peèa
mesta prípadne znelku mesta, ako aj symboly mestských èastí..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1g, 2aa a 2ab znejú:

1g) § 11 a 12 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
2aa
) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorích predpisov.
2ab
) § 18 a 18c zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb..

12. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Primátor
(1) Predstavite¾om mesta a najvyím výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná
funkcia.
(2) Primátor
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupite¾stva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva správu mesta,
c) zastupuje mesto vo vzahu k tátnym orgánom,
k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo vetkých veciach správy mesta, ktoré
nie sú zákonom alebo tatútom vyhradené mestskému zastupite¾stvu,
e) vydáva pracovný poriadok a organizaèný poriadok
magistrátu mesta a poriadok odmeòovania zamestnancov mesta; o vydaní a zmenách organizaèného
poriadku magistrátu mesta informuje mestské zastupite¾stvo,
f) uchováva vlajku mesta a peèa mesta a pouíva
mestské insígnie.
(3) Primátor je tatutárnym orgánom mesta. Primátor môe rozhodovaním o právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveri
prísluného zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(4) Funkcia primátora je nezluèite¾ná s funkciou starostu mestskej èasti. Ïalie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti a funkcie primátora upravuje osobitný
zákon.5a).
Zruujú sa poznámky pod èiarou k odkazom 3, 4 a 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad § 13 a 13a zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb., zákon è. 253/1994 Z. z..

Strana 2439

13. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Zastupovanie primátora
(1) Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci,
ktorých spravidla na celé funkèné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloenia s¾ubu primátora; ak tak neurobí, námestníkov primátora
zvolí mestské zastupite¾stvo. Zástupca primátora môe
by len poslanec mestského zastupite¾stva. Námestníci
primátora zastupujú primátora v èase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v poradí
a rozsahu urèenom primátorom v písomnom poverení.
(2) Námestníkovi, ktorý je na výkon funkcie námestníka dlhodobo plne uvo¾nený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Plat námestníkovi urèuje primátor,
najmä vzh¾adom na nároènos úloh a rozsah výkonu
funkcie námestníka.
(3) Námestník primátora, ktorý je dlhodobo uvo¾nený na výkon funkcie, sa na úèely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na úèely starobného dôchodkového sporenia posudzuje ako zamestnanec
v pracovnom pomere..
14. V § 12 ods. 2 prvá veta znie: Mestská rada sa
skladá z desiatich poslancov mestského zastupite¾stva, zvolených mestským zastupite¾stvom za èlenov
mestskej rady spravidla na celé funkèné obdobie,
z predsedu Rady starostov a primátora..
15. V § 12 ods. 3 prvej vete text za èiarkou znie: najmenej raz za tri mesiace..
16. § 12 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Mestská rada je spôsobilá rokova, ak je prítomná nadpolovièná väèina vetkých jej èlenov. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jej èlenov..
17. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Magistrát mesta
(1) Odborné, organizaèné a administratívne práce
súvisiace s plnením úloh mesta a jeho orgánov plní magistrát mesta.
(2) Magistrát mesta najmä
a) zabezpeèuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupite¾stva, odborné podklady
a iné písomnosti na rokovanie orgánov mesta a ich
orgánov,
b) je podate¾òou a výpravòou písomností mesta,
c) zabezpeèuje odbornú agendu mesta a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva uznesenia mestského zastupite¾stva a nariadenia mesta a rozhodnutia mesta.
(3) Magistrát mesta sa vnútorne èlení na oddelenia

Strana 2440

Zbierka zákonov è. 354/2012

a referáty. Organizáciu magistrátu mesta, poèet zamestnancov a ich pracovné èinnosti ustanovuje organizaèný poriadok magistrátu mesta..
18. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

f)
g)
h)

§ 13a
Riadite¾ magistrátu mesta
(1) Magistrát mesta vedie a jeho prácu organizuje riadite¾ magistrátu mesta. Riadite¾a magistrátu mesta vymenúva a odvoláva primátor na dobu neurèitú.
(2) Riadite¾ magistrátu mesta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju èinnos primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského
zastupite¾stva a mestskej rady.
(3) Riadite¾ magistrátu mesta sa zúèastòuje zasadnutí mestského zastupite¾stva a mestskej rady s hlasom poradným..
19. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Miestne zastupite¾stvo
(1) Miestne zastupite¾stvo je zastupite¾ský zbor obyvate¾ov mestskej èasti zloený z poslancov volených
v priamych vo¾bách obyvate¾mi mestskej èasti. Volebné
pravidlá upravuje osobitný predpis.2) Funkèné obdobie
miestneho zastupite¾stva sa konèí zloením s¾ubu poslancov novozvoleného miestneho zastupite¾stva na
tyri roky. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti
miestneho zastupite¾stva neupravené týmto zákonom
sa primerane riadia osobitným zákonom.1g)
(2) Poèet poslancov miestneho zastupite¾stva na celé
volebné obdobie urèí pred vo¾bami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupite¾stvo pod¾a poètu obyvate¾ov mestskej èasti takto:
a) do 3 000 obyvate¾ov 3 a 5 poslancov,
b) od 3 001 obyvate¾ov do 10 000 obyvate¾ov 5 a 7 poslancov,
c) od 10 001 obyvate¾ov do 20 000 obyvate¾ov 7 a 11
poslancov,
d) od 20 001 obyvate¾ov 11 a 13 poslancov.
(3) Miestne zastupite¾stvo rozhoduje o najdôleitejích otázkach miestneho významu, najmä:
a) uznáa sa na veobecne záväzných nariadeniach
mestskej èasti (ïalej len nariadenie mestskej èasti),
b) schva¾uje rokovací poriadok miestneho zastupite¾stva a zásady odmeòovania poslancov miestneho zastupite¾stva,
c) schva¾uje najdôleitejie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej èasti a so
zvereným majetkom a kontroluje hospodárenie
s ním,
d) schva¾uje rozpoèet mestskej èasti a jeho zmeny,
kontroluje jeho èerpanie a schva¾uje závereèný úèet
mestskej èasti; urèuje rozsah zmien rozpoètu, ktoré
môe vykonáva starosta,
e) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôièky, o poskytnutí

i)

j)

k)
l)
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záruky a o zaloení majetku mestskej èasti v prospech poskytnutého úveru alebo pôièky,
vyhlasuje referendum mestskej èasti a zvoláva zhromadenie obyvate¾ov v mestskej èasti,
zriaïuje a zruuje úèelové fondy,
v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schva¾uje uzatvorenie zmluvy, zriadenie zdruenia alebo zaloenie medzinárodnej spolupráce pod¾a osobitného zákona,1c)
zriaïuje, zruuje a kontroluje rozpoètové a príspevkové organizácie mestskej èasti a na návrh starostu
vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riadite¾ov), zakladá a zruuje obchodné spoloènosti a iné právnické osoby a schva¾uje zástupcov mestskej èasti do ich
tatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schva¾uje majetkovú úèas mestskej èasti v právnických
osobách,
urèuje plat starostu pod¾a osobitného zákona,2aa) urèuje najneskôr 90 dní pred vo¾bami na celé funkèné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení poèas funkèného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
volí a odvoláva kontrolóra mestskej èasti, urèuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej èasti a jeho
plat, schva¾uje mu odmenu,2ab)
schva¾uje návrh na symboly mestských èastí predkladaný na schválenie mestskému zastupite¾stvu.

(4) Funkcia poslanca miestneho zastupite¾stva sa
zásadne vykonáva bez preruenia pracovného alebo
obdobného pomeru. Za jej výkon vak môe mestská
èas poskytnú primeranú odmenu, najmä vzh¾adom
na úlohy a èasovú nároènos výkonu tejto funkcie pod¾a zásad odmeòovania poslancov miestneho zastupite¾stva. Celková výka vetkých druhov odmien poslanca miestneho zastupite¾stva nesmie by v kalendárnom
roku vyia ako 10-násobok minimálnej mesaènej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi
miestneho zastupite¾stva patrí náhrada skutoèných
výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom tejto funkcie vznikli, pod¾a osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) Zákon è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov..

20. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Starosta
(1) Predstavite¾om mestskej èasti a najvyím výkonným orgánom mestskej èasti je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.
(1) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupite¾stva
a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva správu mestskej èasti,
c) zastupuje mestskú èas vo vzahu k tátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo vetkých veciach správy mestskej èasti, ktoré nie sú zákonom alebo tatútom vyhradené
miestnemu zastupite¾stvu,
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e) riadi prácu miestneho úradu mestskej èasti (ïalej
len miestny úrad), ak v mestskej èasti nie je zriadená funkcia prednostu miestneho úradu,
f) vydáva pracovný poriadok a organizaèný poriadok
miestneho úradu a poriadok odmeòovania zamestnancov mestskej èasti; o vydaní a zmenách organizaèného poriadku miestneho úradu informuje
miestne zastupite¾stvo,
g) uchováva symboly mestskej èasti a pouíva insígnie
mestskej èasti.
(3) Starosta je tatutárnym orgánom mestskej èasti.
Starosta môe rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveri prísluného zamestnanca mestskej èasti. Poverený zamestnanec mestskej èasti rozhoduje v mene
mestskej èasti a v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení.
(4) Funkcia starostu je nezluèite¾ná s funkciou primátora mesta. Ïalie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti a funkcie starostu sa primerane riadia osobitným zákonom.5a).
21. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a
Zastupovanie starostu
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého
spravidla na celé funkèné obdobie písomne poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloenia s¾ubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne
zastupite¾stvo. Zástupca starostu môe by len poslanec miestneho zastupite¾stva. Zástupca starostu zastupuje starostu v èase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu urèenom
starostom v písomnom poverení.
(2) Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvo¾nený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mestskej èasti. Plat zástupcovi
starostu urèuje starosta, najmä vzh¾adom na nároènos úloh a rozsah výkonu funkcie zástupcu.
(3) Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvo¾nený na
výkon funkcie, sa na úèely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na úèely starobného dôchodkového sporenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom
pomere..
22. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Miestna rada
(1) Miestne zastupite¾stvo môe zriadi miestnu
radu. Miestna rada je zloená z poslancov miestneho
zastupite¾stva, ktorých volí miestne zastupite¾stvo
spravidla na celé funkèné obdobie. Miestnu radu a jej
èlenov môe miestne zastupite¾stvo kedyko¾vek odvo-
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la. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupite¾stva.
(2) Poèet èlenov miestnej rady tvorí najviac tretinu
poètu vetkých poslancov miestneho zastupite¾stva.
V zloení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupite¾stve.
(3) Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupite¾stva. Plní úlohy
pod¾a rozhodnutia miestneho zastupite¾stva. Zároveò
plní funkciu poradného orgánu starostu.
(4) Miestna rada sa schádza pod¾a potreby, najmenej
raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
(5) Miestna rada je spôsobilá rokova, ak je prítomná
nadpolovièná väèina vetkých jej èlenov. Na prijatie
uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jej èlenov..
23. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Miestny úrad
(1) Odborné, organizaèné a administratívne práce
súvisiace s plnením úloh mestskej èasti a jej orgánov
plní miestny úrad.
(2) Miestny úrad najmä
a) zabezpeèuje písomnú agendu orgánov mestskej èasti a orgánov miestneho zastupite¾stva, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mestskej èasti a ich orgánov,
b) je podate¾òou a výpravòou písomností mestskej èasti,
c) zabezpeèuje odbornú agendu mestskej èasti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej
èasti,
d) vykonáva uznesenia miestneho zastupite¾stva, nariadenia mestskej èasti a rozhodnutia mestskej èasti.
(3) Organizáciu miestneho úradu, poèet zamestnancov a ich pracovné èinnosti ustanovuje organizaèný poriadok miestneho úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
24. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prednosta miestneho úradu
(1) Ak je v mestskej èasti zriadená funkcia prednostu
miestneho úradu (ïalej len prednosta), miestny úrad
vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurèitú.
(2) Prednosta je zamestnancom mestskej èasti, ktorý
zodpovedá za svoju èinnos starostovi. Spolu s ním
podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupite¾stva a miestnej rady.
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(3) Prednosta sa zúèastòuje zasadnutí miestneho zastupite¾stva a miestnej rady s hlasom poradným..
25. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
tatút
(1) tatút je základným vnútorným dokumentom
územnej samosprávy mesta Koice, ktorý bliie upravuje základné úlohy mesta, vzahy mesta s mestskými
èasami a právnickými osobami zriadenými alebo zaloenými mestom, pri plnení samosprávnych pôsobností, najmä
a) vymedzenie hraníc mestských èastí,
b) zoznam katastrálnych území, ktoré tvoria územie
mesta,
c) zásady de¾by samosprávnych pôsobností medzi
mesto a mestské èasti,
d) povinnosti a rozsah oprávnení mestských èastí
a právnických osôb zriadených alebo zaloených
mestom, pri zabezpeèovaní úloh samosprávy mesta,
ktorými boli poverení,
e) zásady hospodárenia s majetkom mesta, podrobnejiu úpravu rozsahu oprávnení a povinností pri správe zvereného majetku mesta a pri nakladaní s ním,
v súlade s osobitným zákonom,6a)
f) druh a rozsah majetku mesta, ktorý môe by zverený mestským èastiam, podmienky odòatia majetku
mestským èastiam, ktorý im bol zverený do správy,
g) v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú
zmluvné prevody vlastníctva nehnute¾ného majetku
zvereného do správy mestským èastiam len schváleniu miestnymi zastupite¾stvami mestských èastí po
udelení predchádzajúceho súhlasu primátora,
h) de¾bu samosprávnych pôsobnosti mesta na mestské
èasti,
i) finanèné a rozpoètové vzahy mesta a mestských
èastí,
j) vyobrazenie, opis a pouívanie symbolov mesta,
k) verejné ocenenia mesta,
l) a ïalie najdôleitejie veci samosprávy mesta.6b)
(2) Na prijatie tatútu, zmenu tatútu alebo zruenie
tatútu je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých poslancov mestského zastupite¾stva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 6 a 9b zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorích predpisov.
6b
) § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb..

26. § 19 vrátane nadpisu znie:
PIATA ÈAS
§ 19
Symboly mesta a mestských èastí
(1) Symbolmi mesta sú erb mesta, vlajka a zástava
mesta, peèa mesta, znelka mesta. Vyobrazenie, opis
a pouívanie symbolov mesta urèuje tatút.
(2) Symbolmi mestskej èasti sú erb mestskej èasti,
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vlajka a zástava mestskej èasti, peèa mestskej èasti,
prípadne znelka mestskej èasti. Symboly mestskej èasti, ich vyobrazenie a opis, na návrh mestskej èasti,
ustanovuje mestské zastupite¾stvo.
(3) Ostatné veci týkajúce sa symbolov mesta a mestských èastí, neupravené týmto zákonom, sa primerane
riadia osobitným zákonom.6c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c znie:

6c) § 1b zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb..

27. V § 21 v nadpise a v odsekoch 1 a 2 sa za slovo
právnické v príslunom tvare vkladá slovo osoby
v príslunom tvare. Vypúajú sa odseky 3 a 4.
28. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Pokuty
(1) Mesto môe právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uloi pokutu do 6 638 eur,
ak
a) poruí nariadenie mesta,
b) neudruje èistotu a poriadok na uívanom pozemku
alebo na inej nehnute¾nosti a tým naruí vzh¾ad alebo prostredie mesta alebo ak zneèistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených
miest,
c) nesplní v urèenej lehote bez váneho dôvodu povinnos uloenú primátorom poskytnú osobnú pomoc
alebo vecnú pomoc poèas odstraòovania a pri odstraòovaní následkov ivelnej pohromy alebo pri inej
mimoriadnej udalosti.
(2) Mestská èas môe právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloi pokutu do
6 638 eur, ak
a) poruí nariadenie mestskej èasti,
b) neudruje èistotu a poriadok na uívanom pozemku
alebo na inej nehnute¾nosti a tým naruí vzh¾ad alebo prostredie mestskej èasti alebo ak zneèistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v urèenej lehote bez váneho dôvodu povinnos uloenú starostom poskytnú osobnú pomoc
alebo vecnú pomoc poèas odstraòovania a pri odstraòovaní následkov ivelnej pohromy alebo pri inej
mimoriadnej udalosti.
(3) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa mesto alebo mestská èas
dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr
vak do troch rokov od poruenia nariadenia mesta alebo mestskej èasti alebo nesplnenia povinnosti pod¾a
odseku 1 písm. c) a 2 písm. c). Pri ukladaní pokút sa
prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania
a následky protiprávneho konania. Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.
(4) Výnos pokút uloených mestom je príjmom mesta. Výnos pokút uloených mestskou èasou je príjmom mestskej èasti..
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31. decembra 2012 konanie nezaèal, sa postupuje pod¾a tohto zákona.

29. Nadpis nad § 24 znie:
SIEDMA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
30. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013

(2) Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred
1. januárom 2013 zostávajú vo funkcii aj naïalej, ak
primátor nepoverí zastupovaním nových námestníkov
najneskôr do 1. februára 2013.
(3) Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred
1. januárom 2013 zostáva vo funkcii aj naïalej, ak starosta nepoverí zastupovaním nového zástupcu najneskôr do 1. februára 2013..
Èl. II

(1) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené pred 1. januárom 2013 sa ukonèí pod¾a právnej
úpravy úèinnej do 31. decembra 2012. Pri ukladaní pokuty za konanie pod¾a § 23 ods. 1 a 2, ku ktorému dolo
pred 1. januárom 2013, ak primátor alebo starosta do

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013
okrem èl. I jedenásteho bodu § 10 ods. 2 prvej vety a èl. I
devätnásteho bodu § 14 ods. 2, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy
obcí v roku 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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355
ZÁKON
z 26. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 260/2011 Z. z.
o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová s obcou.
2. Nadpis pod § 3 sa vkladá nad oznaèenie § 3.
3. V § 3 ods. 6 prvá veta znie: Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého nároku
nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysahova z bytu a byt vyprata, kým im obec neposkytne bytovú náhradu pod¾a § 5 ods. 4..
4. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a
Prenajímate¾ bytu, ktorý nepodal výpoveï nájmu
bytu pod¾a § 3 ods. 1 alebo nájomca bytu pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), b), d) a e) môe vypoveda nájom bytu
bez uvedenia dôvodu do 31. decembra 2012; ak ide
o byt pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), ustanovenie § 139 ods. 2
Obèianskeho zákonníka sa nepouije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a zaèína plynú prvým dòom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi
alebo prenajímate¾ovi doruèená výpoveï. Práva a povinnosti prenajímate¾a upravené v tomto zákone, súvisiace s výpoveïou nájmu bytu, platia aj pre nájomcu..
5. V § 5 ods. 1 sa za slová § 7 vkladajú slová alebo
§ 7a.
6. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
b) nevlastní nehnute¾ný majetok podliehajúci deklarácii majetku pod¾a § 6 a ktorý spåòa podmienky uvedené v odseku 3..
7. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
b) spåòa technické parametre bytovej náhrady pod¾a
odseku 6, ktorá by iadate¾ovi patrila v prípade, e
by mu nárok bol priznaný,.

8. V § 5 sa vypúa odsek 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 7.
9. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Deklarácii majetku pod¾a odseku 1 podlieha nehnute¾ný majetok nájomcu a spoloène posudzovaných
osôb vhodný na celoroèné bývanie, ktorým je byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoò èas je spôsobilá na
samostatné uívanie a ktorá spåòa podmienky uvedené
v § 5 ods. 3..
10. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
§ 7a
iadate¾, ktorý nepodal iados pod¾a § 7 ods. 1, a iadate¾, ktorému bol vypovedaný nájom bytu alebo ktorý
vypovedal nájom bytu pod¾a § 3a, môe poda iados
do 30. apríla 2013 obci, v územnom obvode ktorej sa
nachádza byt, ktorý sa má vyprata; inak jeho nárok na
poskytnutie bytovej náhrady zanikne..
11. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová iadate¾ prestane
nahrádzajú slovami vyjde najavo, e iadate¾ prestal.
12. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 16a
Prechodné ustanovenia
(1) iadosti, o ktorých obec nerozhodla do úèinnosti
tohto zákona, sa posudzujú pod¾a tohto zákona.
(2) iadate¾, ktorý pod¾a doterajej právnej úpravy
nespåòal podmienky na poskytnutie bytovej náhrady
a v ktorého prípade obec rozhodla o nepriznaní nároku
na bytovú náhradu, môe obci opätovne poda iados
do 31. decembra 2012.
(3) Na výdavky spojené so sahovaním nájomcu
a spoloène posudzovaných osôb, ktorým bola poskytnutá bytová náhrada pod¾a doterajieho predpisu, sa
vzahuje § 5 ods. 7 v znení úèinnom pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona..
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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356
ZÁKON
z 29. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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 § 18 ods. 4 písmeno d) znie:
d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe pod¾a § 17
ods. 1 písm. a) a g), i) a j), ak iadate¾om nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou..
2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: protokol
o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide
o prestavbu pod¾a § 17 ods. 1 písm. h),.
3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: protokol
o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný,
ak ide o prestavbu pod¾a § 17 ods. 1 písm. h),.
4. V § 23a ods. 5 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí
pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom
2000,.
5. V § 23a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 nemu-

sia spåòa technické poiadavky na osvetlenie miesta
zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom, ak v èase výroby
tieto vozidlá neboli vybavené takým osvetlením..
6. V § 43 ods. 5 písm. g), § 61 ods. 5 písm. f), § 78
ods. 5 písm. f) a § 91 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: nie stariu ako es mesiacov.
7. V § 107 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: Pokuty pod¾a odseku 2 písm. f) a odseku 4 mono uloi aj
fyzickej osobe, ak k porueniu povinností dolo v èase,
keï táto osoba bola kontrolným technikom, technikom
emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo
technikom montáe plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedèenie zruené alebo zaniklo pod¾a
§ 44, 62, 79 alebo § 92..
8. V § 112b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Technické osvedèenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1e vyrobeným pred 1. januárom 2000 zostávajú
v platnosti do konca roku 2022 a technické osvedèenia
vozidiel vydané vozidlám kategórie S, kategórie PS pouívaným v po¾nohospodárstve, kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do konca roku
2016..
9. V § 112b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pre
vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000
sa ustanovenie prvej vety uplatòuje od 1. januára 2023
a pre vozidlá kategórie PS pouívané v po¾nohospodárstve sa ustanovenie prvej vety uplatòuje od 1. januára
2017..
10. V § 112b ods. 3 sa slová po 1. januári 2013 nahrádzajú slovami po 1. januári 2017.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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357
ZÁKON
z 29. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

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

a
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z. a zákona
317/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 113 odsek 3 znie:
(3) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa
poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej
alebo elektronickej forme o
a) mene, priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle drite¾a vozidla alebo vlastníka vozidla, ak s tým vopred
vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka,
b) tom, èi sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekuèné
konanie alebo výkon rozhodnutia..

2. V § 113 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa
poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej
alebo elektronickej forme, ktorá neobsahuje osobné
údaje a údaje o drite¾ovi a vlastníkovi vozidla uvádzané v osvedèení o evidencii èas II..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
3. V § 113 odsek 5 znie:
(5) iados o informáciu pod¾a odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslunému pod¾a
miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej
osoby, ktorej sa informácia týka a iados pod¾a odseku
4 sa podáva ministerstvu vnútra..
4. V § 118 ods. 4 sa za slovo oznámenia vkladajú
slová v elektronickej forme.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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358
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. novembra 2012,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic
a rýchlostných ciest, ktorých uívanie podlieha úhrade, vzor nálepky
a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 24 ods. 2 písm. l) zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 410/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic
a rýchlostných ciest, ktorých uívanie podlieha úhra-

de, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. h) prvý a druhý bod znejú:
1. opakujúci sa mikrotext SLOVENSKÁ REPUBLIKA, opakujúci sa mikrotext SLOVAK REPUBLIC a opakujúci sa mikrotext SR,
2. opakujúci sa motív jazdca a motív tátneho znaku
Slovenskej republiky..
2. Prílohy è. 1 a 6 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ján Poèiatek v. r.
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359
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 1 ods. 2 zákona
è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení zákona è. 101/2011 Z. z.
výnos z 13. novembra 2012 è. 867/2012-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 è. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (oznámenie è. 144/2011 Z. z.) v znení výnosu z 25. októbra
2011 è. 917/2011-100 (oznámenie è. 374/2011 Z. z.) a výnosu z 3. augusta 2012 è. 571/2012-100 (oznámenie
è. 228/2012 Z. z.).
Týmto výnosom sa roziruje okruh podporovaných subjektov a ich aktivít.
Výnos nadobúda úèinnos 1. decembra 2012.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 37/2012 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
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360
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 24. mája 2012 bola
v tiøíne podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 133 z 26. júla 2012 a rozhodla o tom,
e ide o zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikaènú listinu podpísal 14. septembra 2012. Ratifikaèná listina bola 3. októbra 2012 uloená u depozitára, vlády Slovinskej republiky.
Zmluva nadobudne platnos 1. decembra 2012 v súlade s èlánkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne
platnos v ten istý deò, t. j. 1. decembra 2012, v súlade s èlánkom 15 ods. 1.
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K oznámeniu è. 360/2012 Z. z.

ZMLUVA
o spolupráci v oblasti ochrany svedka

Zmluvné strany tejto zmluvy,
 majúc na pamäti spoluprácu medzi príslunými ministerstvami Rakúskej republiky, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, Èeskej republiky,
Maïarska, Po¾skej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v rámci Salzburského fóra,
 elajúc si rozvinú a posilni ich spoluprácu pri
ochrane svedka,
 s oh¾adom na najlepie modely praxe vytvorené Europolom v oblasti ochrany svedka,
 uznávajúc bilaterálne a multilaterálne dohody o policajnej spolupráci uzatvorené medzi zmluvnými
stranami,
 s oh¾adom na vnútrotátne právne predpisy zmluvných strán a právo Európskej únie, zahàòajúc predpisy o ochrane osobných údajov,
 s oh¾adom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnej organizovanej trestnej èinnosti z roku 2000, UNTOC,
 odvolávajúc sa na Dohovor Organizácie Spojených
národov proti korupcii z roku 2003, UNCAC,
 s oh¾adom na prísluné nástroje Rady Európy,
 majúc na pamäti vo¾ný pohyb osôb v Európskej únii
a výzvy, ktoré sú s ním spojené pre oblas ochrany
svedka,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Úèelom tejto zmluvy je rozvinú a posilni spoluprácu súvisiacu s ochranou svedka medzi zmluvnými
stranami.
Èlánok 2
(1) Národné kontaktné miesta zmluvných strán uvedené v èlánku 10 spolupracujú v oblasti ochrany svedka priamo na základe písomnej iadosti. Pôsobnos
národných kontaktných miest sa spravuje vnútrotátnymi právnymi predpismi.
(2) Spolupráca zahàòa predovetkým premiestòovanie a ochranu osôb, výmenu informácií, administratívnu, technickú a logistickú podporu a výcvik personálu
útvarov ochrany svedka.
(3) Chránená osoba, ktorá sa má premiestni, musí
by zaradená do národného programu ochrany iadajúcej zmluvnej strany alebo v prípade nevyhnutnej potreby musí by predpokladate¾né, e táto osoba bude

zaradená do národného programu ochrany iadajúcej
zmluvnej strany, ak to predpokladajú vnútrotátne
právne predpisy poiadanej zmluvnej strany. Pri prijímaní podporných opatrení v súvislosti s ochranou
týchto osôb sa primerane uplatòujú vnútrotátne
právne predpisy poiadanej zmluvnej strany. Osoba,
ktorá má by chránená ostane v národnom programe
ochrany iadajúcej zmluvnej strany.
(4) iadajúca zmluvná strana poskytne poiadanej
zmluvnej strane vetky nevyhnutné informácie, ktoré
sú potrebné pre túto zmluvnú stranu na jej rozhodnutie.
(5) Zaradenie ohrozenej osoby do národného programu ochrany iadajúcej zmluvnej strany je v úplnej pôsobnosti tejto zmluvnej strany. Poiadaná zmluvná
strana neprehodnocuje dôvody zaradenia.
(6) Pre závané dôvody a po riadnom oboznámení
iadajúcej zmluvnej strany môe poiadaná zmluvná
strana ukonèi podporné opatrenia. V tomto prípade
iadajúca zmluvná strana prevezme dotknutú osobu.
Èlánok 3
Vzájomne dohodnuté podmienky na premiestnenie,
pomoc a ochranu osôb v kadom osobitnom prípade sa
ustanovia v osobitnom dokumente uzatvorenom národnými kontaktnými miestami zmluvných strán uvedenými v èlánku 10 zahrnutými v takom osobitnom
prípade. Významné zmeny v situácii chránenej osoby
sa uvedú v dodatkoch alebo v novom osobitnom dokumente.
Èlánok 4
Prísluníci z národného kontaktného miesta jednej
zmluvnej strany, konajúci pod¾a tejto zmluvy v rámci
územia druhej zmluvnej strany, podliehajú pokynom
vydaným národným kontaktným miestom hostite¾skej
zmluvnej strany.
Èlánok 5
(1) Na nosenie zbraní, streliva a výstroje a na pouitie vozidiel prísluníkmi národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany, konajúcim pod¾a tejto zmluvy
v rámci územia druhej zmluvnej strany, sa primerane
pouije ustanovenie èlánku 19 rozhodnutia Rady
2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cez-
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hraniènej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu
a cezhraniènej trestnej èinnosti.

Èlánok 9

(2) Prísluníci národného kontaktného miesta jednej
zmluvnej strany konajúci pod¾a tejto zmluvy v rámci
územia druhej zmluvnej strany môu poui svoje
zbrane, strelivo a výstroj iba v legitímnej nutnej obrane
alebo pri obrane druhých.

V osobitných prípadoch, ak má zmluvná strana názor, e vyhovenie iadosti pod¾a tejto zmluvy môe nepriaznivo ovplyvni jej národnú bezpeènos, verejný
poriadok, záujmy tátu alebo vnútrotátne právne
predpisy, môe táto zmluvná strana odmietnu spoluprácu úplne alebo èiastoène alebo podmieni spoluprácu osobitnými podmienkami, prièom dodriava ostatné záväzky medzinárodnej spolupráce.

(3) S cie¾om zabezpeèenia dôvernosti ochranných
opatrení môu prísluníci utaji svoje skutoèné totonosti a vozidlá, ktoré pouívajú.
(4) Ak pod¾a tejto zmluvy a na základe predchádzajúceho súhlasu prísluníci zo iadajúcej zmluvnej strany
zamý¾ajú kona v rámci územia druhej zmluvnej strany, národné kontaktné miesto iadajúcej zmluvnej
strany poskytne vopred národnému kontaktnému
miestu poiadanej zmluvnej strany nasledujúce informácie:
 dôvod èinnosti,
 identifikáciu prísluníkov,
 zbrane, strelivo a výstroj nosenú prísluníkmi,
 vozidlá pouívané prísluníkmi.
Èlánok 6
V súvislosti s ochranou a pomocou, veobecnými
pravidlami obèianskoprávnej zodpovednosti, trestnoprávnej zodpovednosti a na pracovnoprávne vzahy sa
pouijú primerane ustanovenia èlánkov 20 a 23 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji proti
terorizmu a cezhraniènej trestnej èinnosti.
Èlánok 7
Vo vzahu k ochrane osobných údajov poskytovaných zmluvnými stranami pod¾a tejto zmluvy sa pouijú ustanovenia rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justiènej spolupráce v trestných veciach. Kadá zmluvná
strana zabezpeèí úroveò ochrany osobných údajov vo
svojich vnútrotátnych právnych predpisoch aspoò
zhodnú s ochranou vyplývajúcou z Dohovoru Rady
Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho
Dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 a pri takom
konaní je viazaná princípmi Odporúèania è. R (87) 15
Výboru ministrov Rady Európy pre èlenské táty zo
17. septembra 1987, ktoré upravuje pouívanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch neautomatizovaného spracúvania údajov.
Èlánok 8
Zmluvné strany zabezpeèia úplnú dôvernos a fyzickú ochranu vetkých informácií poskytovaných na základe tejto zmluvy vetkými nevyhnutnými opatreniami v súlade s ich vnútrotátnymi právnymi predpismi.
Utajované skutoènosti sa vymieòajú výluène národnými kontaktnými miestami zmluvných strán.

Èlánok 10
Na úèely spolupráce pod¾a tejto zmluvy urèí kadá
zmluvná strana národné kontaktné miesto pri uloení
ratifikaènej listiny, listiny o prijatí, súhlase alebo prístupe v súlade s èlánkom 15 alebo 16. Toto národné
kontaktné miesto má by útvar, ktorý uskutoèòuje národný program ochrany.
Èlánok 11
(1) iadajúca zmluvná strana hradí náklady na bývanie alebo iné opatrenia poadované touto zmluvnou
stranou pre chránené osoby. Poiadaná zmluvná strana hradí výdavky na personálne a materiálne zdroje na
ochranu týchto osôb.
(2) Kadá zmluvná strana hradí ostatné náklady
vzniknuté vlastným orgánom pri vykonávaní tejto
zmluvy.
(3) V peciálnych prípadoch môu dotknuté národné
kontaktné miesta dohodnú v osobitnom dokumente
v súlade s èlánkom 3 odlinú úpravu týkajúcu sa hradenia nákladov.
Èlánok 12
(1) Ustanovenia tejto zmluvy sa uplatòujú medzi
èlenskými tátmi Európskej únie iba v takom rozsahu,
v akom sú zluèite¾né s právom Európskej únie. Ak
Európska únia v budúcnosti zavedie úpravy ovplyvòujúce rozsah tejto zmluvy, právo Európskej únie bude
ma prednos pred uplatòovaním prísluných ustanovení tejto zmluvy.
(2) Táto zmluva neovplyvòuje práva a záväzky pod¾a
akýchko¾vek existujúcich bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd medzi zmluvnými stranami.
Èlánok 13
Na iados ktorejko¾vek zmluvnej strany vyhodnotí
spoloèná pracovná skupina zloená zo zástupcov
zmluvných strán vykonávanie tejto zmluvy a identifikuje akúko¾vek potrebu na zmeny alebo doplnenia.
Èlánok 14
(1) Vláda Slovinskej republiky je depozitárom tejto
zmluvy.
(2) Depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stra-
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(2) Listina o prístupe sa uloí u depozitára.

(3) Depozitár zale overenú kópiu tejto zmluvy kadému signatárovi a sekretariátu Spojených národov
pre registráciu a uverejnenie v súlade s èlánkom 102
Charty Spojených národov.

(3) Táto zmluva nadobudne platnos pre akýko¾vek
pristupujúci tát prvým dòom druhého mesiaca nasledujúceho po uloení jeho listiny o prístupe.

Èlánok 15

Èlánok 17

(1) Táto zmluva nadobudne platnos prvým dòom
druhého mesiaca nasledujúceho po uloení druhej ratifikaènej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase medzi
dvoma ratifikujúcimi zmluvnými stranami. Vo vzahu
k ostatným zmluvným stranám táto zmluva nadobudne platnos prvým dòom druhého mesiaca nasledujúceho po uloení ich ratifikaènej listiny, listiny o prijatí
alebo súhlase.
(2) Depozitár oznámi vetkým zmluvným stranám
dátum nadobudnutia platnosti.
Èlánok 16
(1) Táto zmluva je otvorená na prístup vetkým èlenským tátom Európskej únie a iným tátom uplatòujúcim schengenské acquis. Depozitár zale overenú kópiu zmluvy kadému pristupujúcemu tátu.

Za Rakúsku republiku:
Johanna MIKL-LEITNER v. r.
Za Bulharskú republiku:
Cvetan CVETANOV v. r.
Za Chorvátsku republiku:
Ranko OSTOJIÆ v. r.
Za Èeskú republiku:
Jan KUBICE v. r.
Za Maïarsko:
Sándor PINTÉR v. r.
Za Rumunsko:
Marian TUTILESCU v. r.
Za Slovenskú republiku:
Jozef BUÈEK v. r.
Za Slovinskú republiku:
Vinko GORENAK v. r.

(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurèitý èas.
(2) Kadá zmluvná strana môe vypoveda túto
zmluvu diplomatickou cestou písomným oznámením
depozitárovi.
(3) Výpoveï nadobúda úèinnos es mesiacov odo
dòa, v ktorom depozitár prijal oznámenie.
(4) Ak národné kontaktné miesto vypovedajúcej
zmluvnej strany uzatvorilo osobitné dokumenty v súlade s èlánkom 3, tieto osobitné dokumenty ostanú úèinné pokým národné kontaktné miesta dotknutých
zmluvných strán neukonèia spoluprácu pod¾a prísluného osobitného dokumentu vzájomnou dohodou, berúc plne na vedomie bezpeènos osôb, ktoré majú by
chránené v týchto osobitných prípadoch.
Dané v tiøíne 24. mája 2012 v jednom vyhotovení
v anglickom jazyku.
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K oznámeniu è. 360/2012 Z. z.

AGREEMENT
ON THE COOPERATION IN THE AREA OF WITNESS PROTECTION

The Contracting Parties to this Agreement,
 RECALLING the cooperation between the competent
Ministries of the Republic of Austria, the Republic of
Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech
Republic, Hungary, the Republic of Poland,
Romania, the Slovak Republic and the Republic
of Slovenia in the framework of the Salzburg Forum;
 DESIRING to develop and enhance their cooperation
in witness protection;
 HAVING REGARD TO the best practice models
developed by Europol in the area of witness
protection;
 RECOGNIZING
bilateral
and
multilateral
agreements on police cooperation concluded
between the Contracting Parties;
 HAVING REGARD TO the national legislation of the
Contracting Parties and European Union law,
including regulations on personal data protection;
 HAVING REGARD TO the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime
of 2000, UNTOC;
 RECALLING the United Nations Convention against
Corruption of 2003, UNCAC;
 HAVING REGARD TO the relevant Council of Europe
instruments;
 BEARING IN MIND the free movement of persons in
the European Union and the challenges thus related
to the area of witness protection;
Have agreed as follows:
Article 1
The purpose of this Agreement is to develop and
enhance cooperation related to witness protection
between the Contracting Parties.
Article 2
(1) The national contact points of the Contracting
Parties referred to in Article 10 shall directly cooperate
in the area of witness protection upon written request.
The competence of the national contact points shall be
governed by the national legislation.
(2) The cooperation shall, in particular, include the
relocation and protection of persons, exchange of
information, administrative, technical and logistical
support and training of the staff of witness protection
units.
(3) The protected person to be relocated must have

been placed under the national protection programme
of the requesting Contracting Party or, in case of urgent
need, it must be presumable that this person will be
taken into the national protection programme of the
requesting Contracting Party, if this is foreseen under
the national legislation of the requested Contracting
Party. When taking supportive measures in connection
with the protection of these persons the national
legislation of the requested Contracting Party shall
apply accordingly. The person to be protected shall
remain under the national protection programme of
the requesting Contracting Party.
(4) The requesting Contracting Party shall provide
the requested Contracting Party with all necessary
information which is relevant to this Contracting Party
to come to a decision.
(5) Enrolling an endangered person into the national
protection programme of the requesting Contracting
Party shall be fully in competence of this Contracting
Party. The requested Contracting Party shall not
re-evaluate the reasons for the enrolment.
(6) For serious reasons and after having duly notified
the requesting Contracting Party, the requested
Contracting Party may cease the supportive measures.
In this case, the requesting Contracting Party shall
retake the person concerned.
Article 3
The mutually agreed conditions for the relocation,
assistance and protection of persons in each individual
case shall be set forth in a separate document
concluded by the national contact points referred to in
Article 10 of the Contracting Parties involved in this
individual case. Significant changes in the situation
of the protected person should be reflected
in amendments or in a new separate document.
Article 4
Officers from the national contact point of one
Contracting Party acting under this Agreement within
the territory of another Contracting Party shall be
subject to the instructions given by the national
contact point of the host Contracting Party.
Article 5
(1) For the carrying of arms, ammunition and
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equipment and the use of vehicles by officers from the
national contact point of one Contracting Party acting
under this Agreement within the territory of another
Contracting Party, the provisions of Article 19 of the
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on
the stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism and cross-border
crime shall apply accordingly.
(2) Officers from the national contact point of one
Contracting Party acting under this Agreement within
the territory of another Contracting Party may use
their arms, ammunition and equipment only in
legitimate self-defence or in the defence of others.
(3) In order to ensure the confidentiality of the
protective measures officers may conceal their original
identities and the vehicles used.
(4) If under this Agreement and upon prior approval
officers from a requesting Contracting Party intend to
act within the territory of another Contracting Party,
the national contact point of the requesting
Contracting Party shall provide the national contact
point of the requested Contracting Party in advance
with the following information:
 purpose of the action,
 identification of the officers,
 arms, ammunition and equipment carried by the
officers,
 vehicles used by the officers.
Article 6
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Article 8
The Contracting Parties shall ensure the full
confidentiality and physical protection of all
information supplied by the Contracting Parties under
this Agreement, by all necessary measures in
accordance with their national legislation. Classified
information shall be exchanged exclusively by the
national contact points of the Contracting Parties.
Article 9
In individual cases, where a Contracting Party is of
the opinion that the granting of a request under this
Agreement may adversely affect its national security,
public order, states interests or national legislation,
such Contracting Party may refuse cooperation
in whole or in part or make its cooperation conditional
upon specified terms while complying with other
international cooperation obligations.
Article 10
For the purposes of the cooperation under this
Agreement, each Contracting Party shall designate
a national contact point when depositing the
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in accordance with Article 15 or 16. This
national contact point shall be the unit running the
national protection programme.
Article 11

Regarding protection and assistance, general rules
of civil liability, criminal liability, and employment
relations, the provisions of Articles 20 to 23 of the
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on
the stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism and cross-border
crime shall apply accordingly.
Article 7
Regarding the protection of personal data supplied
by the Contracting Parties under this Agreement, the
provisions of the Council Framework Decision
2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection
of personal data processed in the framework of police
and judicial cooperation in criminal matters shall
apply. Each Contracting Party shall guarantee a level
of protection of personal data in its national legislation
at least equal to that resulting from the Council of
Europe Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data
of 28 January 1981 and its Additional Protocol
of 8 November 2001 and in doing so, shall be bound by
the principles of Recommendation No R (87) 15 of 17
September 1987 of the Committee of Ministers of the
Council of Europe to the Member States regulating the
use of personal data in the police sector, also where
data are not processed automatically.

(1) The requesting Contracting Party shall bear the
costs of living or other measures requested by this
Contracting Party for the protected persons. The
requested Contracting Party shall bear the expenses
for personnel and material resources for the protection
of these persons.
(2) Each Contracting Party shall bear all other costs
incurred by its authorities in implementing this
Agreement.
(3) In special cases, the national contact points
concerned may agree in a separate document in
accordance with Article 3 on different arrangement as
regards the bearing of costs.
Article 12
(1) The provisions of this Agreement shall apply
between Member States of the European Union only in
so far as they are compatible with European Union law.
Should the European Union in future introduce
arrangements affecting the scope of this Agreement,
European Union law shall take precedence in applying
the relevant provisions of this Agreement.
(2) This Agreement shall not affect rights and
obligations under any existing bilateral or multilateral
agreements between the Contracting Parties.
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Article 13

Article 16

Upon request of either Contracting Party, a joint
working group made up of representatives of the
Contracting Parties shall evaluate the implementation
of this Agreement and shall identify any need for
supplements or amendments.

(1) This Agreement shall be open for accession to all
Member States of the European Union and other States
applying the Schengen acquis. The Depositary shall
transmit a certified copy of the Agreement to each
acceding State.

Article 14

(2) Instruments of accession shall be deposited with
the Depositary.

(1) The Government of the Republic of Slovenia shall
act as Depositary of this Agreement.

(3) This Agreement shall enter into force for any
acceding State on the first day of the second month
following the deposit of its instrument of accession.

(2) The Depositary shall promptly notify the
Contracting Parties of ratifications, acceptances,
approvals,
accessions
and
other
statements
concerning this Agreement.
(3) The Depositary shall transmit a certified copy of
this Agreement to each signatory party and to the
Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations.

Article 17
(1) This Agreement shall be concluded for an
indefinite period of time.
(2) Each Contracting Party may withdraw from this
Agreement by diplomatic channels with a written
notification to the Depositary.

Article 15

(3) The withdrawal shall take effect six months from
the date on which the notification was received by the
Depositary.

(1) This Agreement shall enter into force on the first
day of the second month following the deposit of the
second instrument of ratification, acceptance or
approval between the two ratifying Contracting
Parties. Concerning other Contracting Parties this
Agreement shall enter into force on the first day of the
second month following the deposit of their instrument
of ratification, acceptance or approval.

(4) If the national contact point of the withdrawing
Contracting Party has concluded separate documents
in accordance with Article 3, these separate
documents shall remain effective until the national
contact points of the Contracting Parties concerned,
have in mutual consent terminated the cooperation
under the respective separate document, taking fully
into account the safety of the persons to be protected in
these particular cases.

(2) The Depositary shall notify all Contracting
Parties of the date of entry into force.

Done at tiøín, on 24 May 2012, in a single original in
the English language.

For the Republic of Austria:
Johanna MIKL-LEITNER m.p.
For the Republic of Bulgaria:
Tsvetan TSVETANOV m. p.
For the Republic of Croatia:
Ranko OSTOJIÆ m. p.
For the Czech Republic:
Jan KUBICE m. p.
For Hungary:
Sándor PINTÉR m. p.
For Romania:
Marian TUTILESCU m. p.
For the Slovak Republic:
Jozef BUÈEK m. p.
For the Republic of Slovenia:
Vinko GORENAK m. p.
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