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372
ZÁKON
zo 7. novembra 2012
o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z.
o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Úèel zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) právne vzahy súvisiace s tvorbou, financovaním,
hospodárením, kontrolou a vlastníckymi vzahmi
k tátnym hmotným rezervám,
b) pôsobnos Správy tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len Správa rezerv).1)

c)

§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) tvorbou tátnych hmotných rezerv ich vytváranie,
dopåòanie alebo zabezpeèenie doplnenia pri rieení
krízovej situácie2) pod¾a opatrení hospodárskej
mobilizácie3) a úloh urèených ministerstvami alebo
ostatnými ústrednými orgánmi tátnej správy alebo
poiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
b) hospodárením so tátnymi hmotnými rezervami ich
obmena, zámena, pôièka, výpoièka, nájom, uvo¾òovanie, vyèleòovanie, ochraòovanie, kúpa, predaj,
presun a preradenie, prièom
1. obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, mnostva a ceny,
2. zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti, mnostva alebo ceny alebo nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu
iného mnostva alebo ceny,
3. vyèleòovanie je rozhodnutie Správy rezerv o tom,
1

d)

e)

f)

e tátne hmotné rezervy neslúia na úèel pod¾a
tohto zákona a Správa rezerv s nimi nakladá pod¾a osobitného predpisu,4)
4. ochraòovanie je súhrn èinností Správy rezerv
a ochraòovate¾a pod¾a písmena e) pri starostlivosti o tátne hmotné rezervy,
5. uvo¾òovanie je súhrn èinností spojených s predajom, pôièkou alebo mimoriadnou obmenou tátnych hmotných rezerv na úèely rieenia situácií
a udalostí uvedených v § 3 ods. 1,
6. presun je zmena ochraòovate¾a tátnych hmotných rezerv,
7. preradenie je zmena druhu tátnych hmotných
rezerv v rámci Správy rezerv medzi jednotlivými
druhmi tátnych hmotných rezerv uvedenými
v § 3 ods. 2,
minimálnym limitom poloky hmotných rezerv urèené mnostvo jednej poloky hmotných rezerv vyjadrené v merných jednotkách, pod ktoré nesmie mnostvo hmotných rezerv jednej poloky klesnú okrem
uvo¾òovania pod¾a § 10,
orientaèným cie¾ovým stavom hmotných rezerv
mnostvo jednej poloky hmotných rezerv vyjadrené
v merných jednotkách, ktoré sa povauje za maximálne z h¾adiska potrieb Slovenskej republiky,
ochraòovate¾om Správa rezerv alebo podnikate¾,
ktorý na základe písomnej zmluvy o ochraòovaní vykonáva súhrn èinností súvisiacich so starostlivosou o tátne hmotné rezervy,
mimoriadnou obmenou obmena tátnych hmotných
rezerv pred uplynutím ustanovenej lehoty obmeny
zásob, najmä z dôvodu zabránenia hroziacim kodám na ochraòovaných zásobách alebo z dôvodu
uvo¾òovania.
DRUHÁ ÈAS
TÁTNE HMOTNÉ REZERVY A ICH SPRÁVA
§3
tátne hmotné rezervy

(1) tátne hmotné rezervy sa tvoria na ochranu ekonomiky a na rieenie krízovej situácie,2) mimoriadnej

) § 33 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
3
) § 5 zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
2
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udalosti,5) III. stupòa povodòovej aktivity,6) stavu núdze v energetike,7) stavu ropnej núdze,8) ropnej bezpeènosti tátu, potravinovej bezpeènosti tátu, pre potreby
ozbrojených síl alebo poiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
(2) tátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopåòané, spravované, uloené a ochraòované
na území Slovenskej republiky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.8) Pod¾a urèenia sa tátne hmotné rezervy delia na
a) hmotné rezervy,
b) mobilizaèné rezervy,
c) pohotovostné zásoby.
(3) Pri správe a nakladaní s nehnute¾nosami sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,4) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(4) tátne hmotné rezervy sú vo vlastníctve tátu. Ak
je to hospodárne a sú splnené podmienky skladovania
a ochraòovania, tátne hmotné rezervy môu by aj vo
vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb na
základe zmluvy so Správou rezerv9) alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.10)
§4
Správa tátnych hmotných rezerv
(1) tátne hmotné rezervy, ktoré sú vo vlastníctve
tátu, spravuje Správa rezerv spôsobom a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)
(2) Správa rezerv zabezpeèuje
a) tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu tátnych hmotných rezerv,
b) vykonávanie majetkovej správy tátnych hmotných
rezerv,
c) rozmiestòovanie tátnych hmotných rezerv a ich
skladovanie vo vlastných skladovacích kapacitách,
d) pripravenos tátnych hmotných rezerv na ich pouitie na urèené ciele,
e) koordináciu èinností ústredných a ostatných tátnych orgánov v oblasti tátnych hmotných rezerv,
f) styk so zahranièím na úèelné a efektívne rieenie
tátnych hmotných rezerv,
g) poskytovanie odborných sluieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s èinnosou a odborným
zameraním Správy rezerv za podmienky, e sa tým
neohrozí jej základné poslanie,
h) plnenie zakladate¾ských funkcií voèi právnickým
osobám zabezpeèujúcim úlohy v oblasti tátnych
5

)
)
7
)
8
)
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hmotných rezerv, ktorých zakladate¾om je Správa
rezerv,
i) analytickú a operatívnu evidenciu zásob tátnych
hmotných rezerv,
j) zhromaïovanie údajov o disponibilných zdrojoch
hmotných rezerv,
k) ostatné èinnosti v oblasti tátnych hmotných rezerv,
ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených týmto zákonom a súvisiacimi predpismi.
(3) Zabezpeèenie tátnych hmotných rezerv Správa
rezerv uskutoèòuje formou finanènej zábezpeky, bankovou zárukou alebo záloným právom na majetok
podnikate¾a.
(4) Finanènou zábezpekou na úèely tohto zákona je
zloenie peòaných prostriedkov na bený úèet Správy
rezerv pri pôièke, obmene alebo zámene za podmienok
ustanovených týmto zákonom.
§5
Tvorba tátnych hmotných rezerv
(1) Ústredné orgány tátnej správy uplatòujú poiadavky na tvorbu tátnych hmotných rezerv vyplývajúce
z krízových plánov a iných úloh ústredných orgánov
tátnej správy a poiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Správu rezerv.
(2) Tvorba tátnych hmotných rezerv sa vykonáva
pod¾a rozpisu plánu tvorby tátnych hmotných rezerv.
(3) Tvorba tátnych hmotných rezerv sa spravuje
pod¾a osobitných predpisov.11)
(4) Správa rezerv tvorí tátne hmotné rezervy kúpou
na tuzemských trhoch, zahranièných trhoch alebo
prostredníctvom komoditných búrz.
(5) Zásoby tátnych hmotných rezerv predáva Správa rezerv v rámci obmien, zámien a uvo¾òovania. Za
zmluvný predaj sa povauje aj predaj prostredníctvom
komoditných búrz.
TRETIA ÈAS
DRUHY TÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
A HOSPODÁRENIE S NIMI
§6
Hmotné rezervy
(1) Hmotné rezervy tvoria vybrané suroviny, materiály a výrobky. Hmotné rezervy sú urèené na ochranu
ekonomiky, na pouitie v období stavu núdze v energetike,7) stavu ropnej núdze,8) ropnej bezpeènosti tátu,

§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
§ 11 zákona è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami.
§ 20 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 zákona è. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona
è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 269 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 373/2012 Z. z.
11
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
6
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potravinovej bezpeènosti tátu, pre potreby ozbrojených síl alebo na doèasné rieenie následkov mimoriadnej udalosti.5)
(2) Osobitným druhom hmotných rezerv sú núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov, na ktoré sa vzahuje
tento zákon, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.
(3) Správa rezerv v spolupráci s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy posúdi úèelnos poiadaviek na tvorbu hmotných rezerv do 31. mája kalendárneho roka a ak je to potrebné, vypracuje návrhy na
zmenu poloiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientaèných cie¾ových stavov. Tieto návrhy
predkladá Správa rezerv vláde Slovenskej republiky
(ïalej len vláda) na schválenie. Limity zásob hmotných rezerv urèené na podporu obrany tátu sú ustanovené na základe plánovacích dokumentov schválených vládou.
(4) Hmotné rezervy mono bez súhlasu Správy rezerv
vyskladni, len ak ide o odvrátenie následkov mimoriadnej udalosti.5) Ochraòovate¾, ktorý vyskladní
hmotné rezervy bez súhlasu Správy rezerv, je povinný
do 10 dní od vyskladnenia predloi Správe rezerv správu o dôvodoch takéhoto vyskladnenia. Ak Správa rezerv neuzná opodstatnenos vyskladnenia hmotných
rezerv bez jej súhlasu, povauje sa to za neoprávnené
pouitie tátnych hmotných rezerv.
§7
Hospodárenie s hmotnými rezervami
Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa rezerv
uplatòuje zásadu úèelnosti, hospodárnosti a uskutoèòuje
a) ochraòovanie hmotných rezerv,
b) obmenu a zámenu hmotných rezerv,
c) pôièku hmotných rezerv,
d) uvo¾òovanie hmotných rezerv.
§8
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b) nesúbenou obmenou alebo zámenou hmotných rezerv tak, e poèas trvania obmeny alebo zámeny
hmotných rezerv môe dôjs k poklesu alebo zvýeniu zásob; vyrovnanie mnostva alebo majetkovej
hodnoty hmotných rezerv je vykonané po skonèení
nesúbenej obmeny alebo zámeny hmotných rezerv.
(5) Obmenu hmotných rezerv pred uplynutím urèenej lehoty obmeny mono vykona po písomnom súhlase Správy rezerv.
§9
Pôièka hmotných rezerv
(1) Správa rezerv môe urèi, e objem hmotných rezerv, ktorý presiahne minimálny limit jednej poloky,
sa pouije v príslunom roku na úèely pôièky.
(2) Správa rezerv o poskytnutí pôièky hmotných rezerv zabezpeèenej pod¾a § 4 ods. 3 rozhoduje na základe iadosti. Dlník vráti Správe rezerv v zmluvne dohodnutom termíne zásoby hmotných rezerv rovnakého
druhu, mnostva a akosti.
(3) Pri poskytnutí pôièky Správa rezerv dlníkovi vyúètuje poplatok za doèasné prenechanie hmotných rezerv (ïalej len poplatok), ktorý sa vypoèíta ako súèin
základu poplatku a základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dòu úèinnosti zmluvy
o pôièke zvýenej o 8 percentuálnych bodov. Základ
poplatku tvorí cena poièaných hmotných rezerv pod¾a
úètovnej evidencie v èase, keï dolo k ich poièaniu.
Poplatok je príjmom tátneho rozpoètu.
(4) Ak je dlník v omekaní s vrátením poièaných
hmotných rezerv, vyzve ho Správa rezerv písomne, aby
svoju povinnos splnil v lehote 15 dní od doruèenia výzvy Správy rezerv. Po márnom uplynutí lehoty pod¾a
predchádzajúcej vety zábezpeka v hodnote poièaných
hmotných rezerv prepadá v prospech Správy rezerv.
(5) Predåenie dohodnutej doby pôièky Správa rezerv môe povoli iba na základe iadosti dlníka.

Obmena a zámena hmotných rezerv

§ 10

(1) Správa rezerv urèuje pre jednotlivé poloky hmotných rezerv lehoty obmeny, ktoré sú urèené pod¾a technických podmienok skladovania a kvalitatívnych ukazovate¾ov pre jednotlivé poloky hmotných rezerv.

Uvo¾òovanie hmotných rezerv

(2) Zámenu poloiek hmotných rezerv zabezpeèuje
Správa rezerv, ak treba jednu poloku hmotných rezerv
alebo jej èas presahujúcu minimálny limit zameni za
inú poloku v súlade s limitmi poloiek hmotných rezerv schválenými vládou.
(3) Obmenu a zámenu hmotných rezerv vykonáva
ochraòovate¾ na základe zmluvy medzi ochraòovate¾om a Správou rezerv.
(4) Obmena alebo zámena hmotných rezerv sa vykonáva
a) súbenou obmenou alebo zámenou hmotných rezerv tak, aby na konci kalendárneho mesiaca nedolo k poklesu alebo zvýeniu zásob,
12

) § 4 zákona è. 179/2011 Z. z.

(1) Ak treba poui hmotné rezervy na úèel uvedený
v § 6 ods. 1, uvo¾nia sa na základe rozhodnutia vlády.
Návrh na uvo¾nenie hmotných rezerv predkladá vláde
predseda Správy rezerv.
(2) Pri uvo¾òovaní hmotných rezerv môu uvo¾òované poloky hmotných rezerv doèasne klesnú pod minimálny limit schválený vládou. Správa rezerv súèasne
navrhne èasový plán doplnenia hmotných rezerv na
minimálny limit.
§ 11
Mobilizaèné rezervy
(1) Mobilizaèné rezervy tvoria prostriedky urèené pre
subjekty hospodárskej mobilizácie12) na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie3) v období krízovej situá-
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cie.2) Mobilizaèné rezervy sú majetkom tátu v správe
Správy rezerv.
(2) Mobilizaèné rezervy sa môu poui aj v èase od
vyhlásenia do skonèenia mimoriadnej situácie,5) stavu
núdze v energetike,7) stavu ropnej núdze8) a III. stupòa
povodòovej aktivity.6)
(3) Ochraòovate¾om mobilizaèných rezerv môe by
iba subjekt hospodárskej mobilizácie,12) pre ktorý sú
mobilizaèné rezervy urèené.
(4) Mobilizaèné rezervy sa vytvárajú na základe poiadaviek na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.2) Poiadavky na tvorbu mobilizaèných rezerv na
nasledujúce tri kalendárne roky predkladajú ochraòovatelia prísluným ústredným orgánom tátnej správy
do 31. marca kalendárneho roka predchádzajúceho prvým poiadavkám. Prísluné ústredné orgány tátnej
správy po vyhodnotení poiadaviek od ochraòovate¾ov
predkladajú Správe rezerv súhrnnú poiadavku na
doplnenie mobilizaèných rezerv do 30. apríla kalendárneho roka predchádzajúceho prvej poiadavke. V odôvodnených prípadoch mono poda zmenu súhrnnej
poiadavky na doplnenie mobilizaèných rezerv týkajúcu sa nasledujúceho kalendárneho roka po 30. apríli
kalendárneho roka.
(5) Správa rezerv po prerokovaní s príslunými
ústrednými orgánmi tátnej správy vykoná do 45 dní
po nadobudnutí úèinnosti zákona o tátnom rozpoète
na prísluný rok rozpis tvorby a doplnenia mobilizaèných rezerv a zale ho prísluným orgánom tátnej
správy a ochraòovate¾om, ktorí podali poiadavku.
(6) O pouití mobilizaèných rezerv po vyhlásení mimoriadnej situácie5) a po vyhlásení III. stupòa povodòovej aktivity6) rozhoduje Správa rezerv na základe stanoviska prísluného ústredného orgánu tátnej
správy. V období krízovej situácie,2) stavu núdze
v energetike7) a stavu ropnej núdze8) o pouití mobilizaèných rezerv rozhoduje vláda.
(7) Správa rezerv so súhlasom prísluného ústredného orgánu tátnej správy môe rozhodnú aj o inom pouití mobilizaèných rezerv ako pod¾a odsekov 1 a 2, ak
také pouitie je v stave bezpeènosti úèelné, efektívne, hospodárne a neohrozí úèel ustanovený v odsekoch 1 a 2.
(8) Ochraòovate¾ môe poui mobilizaèné rezervy
len na základe rozhodnutia vlády alebo Správy rezerv.
(9) Mobilizaèné rezervy spotrebované pri pouití navrhne ochraòovate¾ Správe rezerv prostredníctvom prísluného ústredného orgánu tátnej správy na odpis
z dôvodu ich spotreby a následného vyòatia z evidencie
zásob. Mobilizaèné rezervy znehodnotené alebo pokodené pri pouití tak, e oprava nie je moná alebo by
bola nehospodárna, navrhne ochraòovate¾ Správe rezerv prostredníctvom prísluného ústredného orgánu
tátnej správy na vyèlenenie. Súèasne ochraòovate¾
bezodkladne poiada Správu rezerv prostredníctvom
prísluného ústredného orgánu tátnej správy o ich
doplnenie. Mobilizaèné rezervy pokodené pri ich pou13
14
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ití tak, e ich oprava je moná a hospodárna,
ochraòovate¾ navrhne Správe rezerv prostredníctvom
prísluného ústredného orgánu tátnej správy na opravu.
(10) Ak sú mobilizaèné rezervy pri pouití spotrebované, znehodnotené, znièené alebo pokodené tak, e
oprava nie je moná alebo by bola nehospodárna, prísluný orgán krízového riadenia,13) ktorý o pouitie mobilizaèných rezerv poiadal, vyhotoví v spolupráci
s ochraòovate¾om do 10 dní po skonèení krízovej situácie,2) mimoriadnej udalosti,5) III. stupòa povodòovej
aktivity,6) stavu núdze v energetike7) a stavu ropnej
núdze8) kodový protokol, v ktorom uvedie oznaèenie,
druh a mnostvo spotrebovaných, znehodnotených,
znièených alebo pokodených mobilizaèných rezerv.
(11) Ak prísluný ústredný orgán tátnej správy rozhodne o zruení subjektu hospodárskej mobilizácie,12)
ktorý je zároveò aj ochraòovate¾om, oznámi túto skutoènos Správe rezerv a navrhne presun mobilizaèných
rezerv k inému ochraòovate¾ovi v jeho pôsobnosti alebo
vyèlenenie mobilizaèných rezerv. Správa rezerv rozhodne o presune, vyèlenení mobilizaèných rezerv, preradení do zásob iného druhu tátnych hmotných rezerv
alebo o ich inom pouití na plnenie úloh Správy rezerv.
(12) Ochraòovate¾ kadoroène vypracuje Správu
o mobilizaèných rezervách, ktoré ochraòuje s vyhodnotením ich potrebnosti a úèelnosti pre plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie.3) Ochraòovate¾ správu pod¾a prvej vety zale príslunému ústrednému orgánu
tátnej správy a Správe rezerv do 31. marca.
(13) Ochraòovate¾ kadoroène do 31. marca poiada
o finanèný limit na bené výdavky spojené s ochraòovaním mobilizaèných rezerv na nasledujúci kalendárny
rok.
(14) Ak je na ochraòovate¾a vyhlásený konkurz alebo
povolená retrukturalizácia pod¾a osobitného predpisu,14) ochraòovate¾ o tom bezodkladne informuje Správu rezerv a prísluný ústredný orgán tátnej správy.
Správa rezerv písomne oznámi správcovi konkurznej
podstaty alebo správcovi retrukturalizácie, e dlník
je ochraòovate¾om majetku tátu v Správe rezerv.
Správa rezerv písomne poiada prísluný ústredný orgán tátnej správy o vydanie návrhu na vyèlenenie mobilizaèných rezerv alebo na presun mobilizaèných rezerv. Správca konkurznej podstaty alebo správca
retrukturalizácie je povinný majetok tátu v správe
Správy rezerv ochraòova a do skonèenia postupu
pod¾a osobitného predpisu4) na základe rozhodnutia
Správy rezerv o vyèlenení mobilizaèných rezerv alebo
do prevzatia mobilizaèných rezerv na základe rozhodnutia o presune mobilizaèných rezerv alebo na základe
rozhodnutia o preradení mobilizaèných rezerv.
§ 12
Hospodárenie s mobilizaènými rezervami
Hospodárením s mobilizaènými rezervami sa rozumie

) § 3 zákona è. 387/2002 Z. z.
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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ochraòovanie mobilizaèných rezerv,
obmena mobilizaèných rezerv,
zámena mobilizaèných rezerv,
výpoièka mobilizaèných rezerv,
nájom mobilizaèných rezerv,
vyèleòovanie, presun a preradenie mobilizaèných
rezerv.
§ 13
Ochraòovanie mobilizaèných rezerv

(1) Mobilizaèné rezervy sa skladujú oddelene od
vlastných zásob ochraòovate¾a tak, aby nedolo k ich
znehodnoteniu, zámene, zneuitiu alebo odcudzeniu,
aby boli kontrolovate¾né, dosiahnute¾né a pripravené
na rýchle vyskladnenie. Mobilizaèné rezervy musia by
na vidite¾nom mieste oznaèené symbolom P 222. Pohonné hmoty a mazadlá sa môu skladova spolu
s vlastnými zásobami ochraòovate¾a.
(2) Mobilizaèné rezervy mono skladova v skladových priestoroch ochraòovate¾a len na základe zmluvy
o ochraòovaní medzi ochraòovate¾om a Správou rezerv. Ochraòovate¾ je povinný dodriava podmienky
ochraòovania urèené zmluvou o ochraòovaní. Poverené osoby Správy rezerv sú oprávnené kontrolova dodriavanie podmienok ochraòovania.
(3) Ak sa mobilizaèné rezervy skladujú v skladových
priestoroch Správy rezerv, ochraòovate¾ je povinný dodriava podmienky ochraòovania pod¾a zmluvy o ochraòovaní medzi ochraòovate¾om a Správou rezerv.
(4) Preskúanie mobilizaèných rezerv, ktoré vykonáva ochraòovate¾ minimálne dvakrát roène, mono vykona len na základe písomného súhlasu Správy rezerv.
Súhlas Správy rezerv na preskúanie mobilizaèných rezerv sa nevyaduje na preskúanie mobilizaèných rezerv pod¾a osobitného predpisu.15)
(5) Za kody, ktoré vzniknú poèas preskúania mobilizaèných rezerv neodbornou manipuláciou, zodpovedá
ochraòovate¾, ktorý ich bezodkladne odstráni na vlastné náklady.
(6) Ochraòovate¾ zabezpeèuje technickú spôsobilos
mobilizaèných rezerv na základe servisných odporuèení výrobcu. Pri cestných vozidlách a zvlátnych
vozidlách16) vykoná ochraòovate¾ raz za pol roka ich
preskúanie skúobnou jazdou v dåke maximálne 30
km. Prehliadky technickej spôsobilosti a preskúania
zaznamená ochraòovate¾ v prevádzkovej knihe. Za zabezpeèenie technickej spôsobilosti a preskúanie mobilizaèných rezerv patrí ochraòovate¾ovi od Správy rezerv náhrada preukázate¾ne vynaloených nákladov.
§ 14
Obmena mobilizaèných rezerv
(1) Ochraòovate¾ poiada Správu rezerv o obmenu
mobilizaèných rezerv na základe zistení poslednej in15
16
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ventarizácie do 31. marca kalendárneho roka na nasledujúci rok pod¾a skonèenia lehoty ich skladovania,
pod¾a záruèných podmienok výrobcu, dodávate¾a alebo
technologických a výrobných postupov ochraòovate¾a.
(2) Obmenu mobilizaèných rezerv zabezpeèuje ochraòovate¾. Rozhodnutie o vykonaní obmeny mobilizaèných rezerv vydá Správa rezerv do 30. júna kalendárneho roka predchádzajúceho roku plánovanej realizácie
obmeny mobilizaèných rezerv. Mobilizaèné rezervy
mono obmieòa po èastiach a etapách. Kadá etapa sa
povauje za samostatnú obmenu mobilizaèných rezerv.
(3) Ak sa obmena mobilizaèných rezerv vykonáva
v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, uskutoèní
sa bez finanènej zábezpeky. Plnenie zmluvné strany vykonajú vzájomným zapoèítaním poh¾adávok.
(4) Ak sa obmena mobilizaèných rezerv vykonáva
v èase, ktorý presahuje jeden kalendárny mesiac,
uskutoèní sa s finanènou zábezpekou.
(5) Finanènú zábezpeku na zabezpeèenie obmeny
mobilizaèných rezerv zloí ochraòovate¾ na bený úèet
Správy rezerv vo výke kúpnej ceny obmieòaných mobilizaèných rezerv urèenej v zmluve o obmene medzi
ochraòovate¾om a Správou rezerv vrátane dane z pridanej hodnoty.
(6) Pri hroziacej kode na skladovaných mobilizaèných rezervách mono na základe iadosti ochraòovate¾a a rozhodnutia Správy rezerv vykona mimoriadnu
obmenu mobilizaèných rezerv. Ustanovenia odsekov 3
a 5 sa vzahujú aj na mimoriadnu obmenu mobilizaèných rezerv.
(7) Pravidelnú obmenu mobilizaèných rezerv mono
dohodnú aj v zmluve o ochraòovaní.
§ 15
Zámena mobilizaèných rezerv
(1) Zámenu mobilizaèných rezerv navrhuje Správe
rezerv ochraòovate¾ do 31. marca kalendárneho roka
na nasledujúci rok, ak sa iným druhom mobilizaèných
rezerv efektívnejie zabezpeèí plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.3)
(2) Rozhodnutie o vykonaní zámeny mobilizaèných
rezerv vydáva Správa rezerv na základe súhlasu prísluného ústredného orgánu tátnej správy.
(3) Zámenu mobilizaèných rezerv vykoná Správa rezerv na základe zmluvy o zámene. Správa rezerv zabezpeèuje finanèné prostriedky na cenové rozdiely pri zámene mobilizaèných rezerv. Pri zámene mobilizaèných
rezerv sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.11)
(4) Pri zmene technológie, zmene dodávate¾a mobilizaèných rezerv, hroziacej kode na mobilizaèných rezervách alebo vzniku nových poiadaviek na plnenie
opatrení hospodárskej mobilizácie3) môe ochraòovate¾
predloi návrh na zámenu mobilizaèných rezerv alebo

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia.
) § 2 písm. a) a b) zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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jeho zmenu aj v priebehu kalendárneho roka predchádzajúceho roku realizácie zámeny mobilizaèných rezerv po predchádzajúcej dohode so Správou rezerv.
(5) Ochraòovate¾ poiada o zámenu mobilizaèných
rezerv, ak sa preukáe, e s oh¾adom na ich technickú
zastaranos, nízku úèinnos alebo nespo¾ahlivos sú u
nepouite¾né alebo nemono na ich výstavbu alebo prevádzku zabezpeèi kvalifikovanú obsluhu.
(6) Mobilizaèné rezervy mono zamieòa po èastiach
a etapách. Kadá etapa sa povauje za samostatnú zámenu mobilizaèných rezerv.
§ 16
Výpoièka mobilizaèných rezerv
(1) Mobilizaèné rezervy môe da Správa rezerv do výpoièky tátnej rozpoètovej organizácii, tátnej príspevkovej organizácii, obci alebo vyiemu územnému
celku (ïalej len vypoièiavate¾) na základe zmluvy
o výpoièke najviac na jeden rok.
(2) iados o výpoièku mobilizaèných rezerv predkladá vypoièiavate¾ ochraòovate¾ovi. Ak prísluný
ústredný orgán tátnej správy udelí súhlas na iados
o výpoièku mobilizaèných rezerv, postúpi ochraòovate¾ uvedenú iados spolu so súhlasom prísluného
ústredného orgánu tátnej správy Správe rezerv. Ak
prísluný ústredný orgán tátnej správy neudelí súhlas na iados o výpoièku, ochraòovate¾ iados pod¾a prvej vety zamietne.
(3) Výpoièka mobilizaèných rezerv je pre vypoièiavate¾a bezodplatná.
(4) Ak po uplynutí lehoty výpoièky má vypoièiavate¾ záujem aj naïalej vyuíva mobilizaèné rezervy,
mono tieto vypoièiavate¾ovi prenaja pod¾a § 17.
(5) Výpoièka mobilizaèných rezerv môe by Správou rezerv skonèená na základe potreby pouitia mobilizaèných rezerv na rieenie situácií a udalostí uvedených v § 11 ods. 1, 2 a 7.
§ 17
Nájom mobilizaèných rezerv
(1) Mobilizaèné rezervy môe da Správa rezerv do
nájmu podnikate¾ovi (ïalej len nájomca) na základe
písomnej zmluvy.17)
(2) iados o nájom mobilizaèných rezerv alebo iados o predåenie nájmu mobilizaèných rezerv predkladá iadate¾ alebo nájomca ochraòovate¾ovi najmenej
dva mesiace pred zaèiatkom nájmu alebo uplynutím
lehoty nájmu. Ak prísluný ústredný orgán tátnej
správy udelí súhlas na iados o nájom mobilizaèných
rezerv alebo na iados o predåenie nájmu mobilizaèných rezerv, postúpi ochraòovate¾ uvedenú iados
spolu so súhlasom prísluného ústredného orgánu
tátnej správy Správe rezerv najmenej jeden mesiac
17
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pred zaèiatkom nájmu alebo pred uplynutím lehoty nájmu spolu s predmetným súhlasom. Ak prísluný
ústredný orgán tátnej správy neudelí súhlas na iados o nájom alebo súhlas na iados o predåenie nájmu, ochraòovate¾ iados pod¾a prvej vety zamietne.
(3) Mesaèné nájomné za mobilizaèné rezervy je
v zmluvne dohodnutej výke, minimálne vak vo výke
jednej dvanástiny roènej odpisovej sadzby rovnomerného odpisovania z nadobúdacej ceny pod¾a osobitného predpisu.18)
(4) Nájom mobilizaèných rezerv môe by Správou rezerv skonèený na základe potreby pouitia mobilizaèných rezerv na rieenie situácií a udalostí uvedených
v § 11 ods. 1, 2 a 7.
(5) Pred skonèením nájmu nájomca vykoná potrebnú
údrbu, oetrenie a konzerváciu na vlastné náklady.
Pri cestných vozidlách a zvlátnych vozidlách16) opatrených evidenèným èíslom vozidla nájomca zabezpeèí,
aby tieto cestné vozidlá a zvlátne vozidlá16) boli technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a na vlastné náklady odstráni zistené chyby.
§ 18
Vyèleòovanie, presun
a preradenie mobilizaèných rezerv
(1) Ak sa mobilizaèné rezervy stanú neúèelné pre plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,3) ochraòovate¾ bezodkladne predloí príslunému ústrednému orgánu tátnej správy iados o vyèlenenie takýchto
mobilizaèných rezerv.
(2) Prísluný ústredný orgán tátnej správy iados
o vyèlenenie mobilizaèných rezerv ochraòovate¾a posúdi, prehodnotí vyèlenenie alebo navrhne presun mobilizaèných rezerv a bezodkladne predloí Správe rezerv
návrh na vyèlenenie mobilizaèných rezerv alebo návrh
na presun mobilizaèných rezerv, ak sa pod¾a krízových
plánov hospodárskej mobilizácie alebo iných údajových dokumentov3) mobilizaèné rezervy stali u ochraòovate¾a neúèelné a vytvorenie rovnakého druhu mobilizaèných rezerv potrebuje iný ochraòovate¾.
(3) Na základe návrhu prísluného ústredného orgánu tátnej správy na vyèlenenie mobilizaèných rezerv
a po jeho posúdení vydá Správa rezerv rozhodnutie
o vyèlenení mobilizaèných rezerv alebo rozhodnutie
o preradení mobilizaèných rezerv.
(4) Na základe návrhu prísluného ústredného orgánu tátnej správy na presun mobilizaèných rezerv vydá
Správa rezerv rozhodnutie o presune mobilizaèných rezerv.
(5) Pri vyèleòovaní cestných vozidiel a zvlátnych
vozidiel16) opatrených evidenèným èíslom vozidla ochraòovate¾ predloí Správe rezerv osvedèenie o evidencii
na vykonanie zmeny v evidencii motorových vozidiel.

) § 663 a 684 Obèianskeho zákonníka.
§ 630 a 641 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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Ak sa osvedèenie o evidencii skladá z dvoch èastí, ochraòovate¾ predloí Správe rezerv obidve èasti.
(6) Rozhodnutím Správy rezerv o vyèlenení mobilizaèných rezerv, o preradení mobilizaèných rezerv alebo
o presune mobilizaèných rezerv nie je dotknutá povinnos ochraòovate¾a tieto mobilizaèné rezervy ochraòova
a do skonèenia postupu pod¾a osobitného predpisu4)
na základe rozhodnutia Správy rezerv o vyèlenení mobilizaèných rezerv alebo do ich prevzatia iným ochraòovate¾om na základe rozhodnutia Správy rezerv o presune mobilizaèných rezerv alebo rozhodnutia Správy
rezerv o preradení mobilizaèných rezerv.
(7) Nové ocenenie mobilizaèných rezerv navrhnutých
na vyèlenenie pod¾a osobitného predpisu4) zabezpeèí
ochraòovate¾ znaleckým posudkom alebo ocenením
odbornou komisiou vymenovanou tatutárnym orgánom ochraòovate¾a. Ocenenie odbornou komisiou sa
vykoná pri mobilizaèných rezervách navrhnutých na
vyèlenenie, ktorých evidenèná cena nepresahuje 1 659
eur za jednu mernú jednotku.
§ 19
Pohotovostné zásoby
(1) Pohotovostné zásoby sú urèené na okamitú
a bezodplatnú pomoc pri záchrane ivotov, zdravia
a majetku obyvate¾stva postihnutého krízovou situáciou,2) mimoriadnou udalosou5) alebo III. stupòom povodòovej aktivity6) na zabezpeèenie jeho základných ivotných potrieb, pre záchranné zloky integrovaného
záchranného systému alebo na poskytnutie humanitárnej pomoci.
(2) Pohotovostné zásoby sú
a) návratné, ktoré tvoria poloky a technické prostriedky na zabezpeèenie akcieschopnosti základných záchranných zloiek a ostatných záchranných zloiek,
b) nenávratné, ktoré tvoria poloky a technické prostriedky nevyhnutné na zabezpeèenie preitia osôb
na postihnutom území Slovenskej republiky.
(3) Tvorbu, financovanie a hospodárenie s pohotovostnými zásobami zabezpeèuje Správa rezerv.
(4) Pohotovostné zásoby sa tvoria v spolupráci s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy a obvodnými úradmi v súlade s krízovým plánom Správy rezerv.
(5) Správa rezerv vypracúva na obdobie dvoch kalendárnych rokov návrh tvorby pohotovostných zásob,
ktorý schva¾uje vláda na základe odporúèania Bezpeènostnej rady Slovenskej republiky.
(6) Správa rezerv kadoroène vypracuje informáciu
o stave pohotovostných zásob, ktorú na základe odporúèania Bezpeènostnej rady Slovenskej republiky vezme vláda na vedomie. V roku, v ktorom Správa rezerv
predkladá na rokovanie vlády návrh tvorby pohotovostných zásob, tvorí informácia o stave pohotovostných
zásob jeho súèas.
(7) O pouití pohotovostných zásob pri rieení situá19
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cií a udalostí uvedených v odseku 1 rozhoduje Správa
rezerv okrem pouitia pohotovostných zásob na úèely
humanitárnej pomoci mimo územia Slovenskej republiky, o ktorom rozhoduje vláda. Na základe iadosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky môe o pouití
pohotovostných zásob na úèely humanitárnej pomoci
mimo územia Slovenskej republiky vo verejnom záujme
rozhodnú Správa rezerv.
(8) Správa rezerv na základe iadosti prísluného
ústredného orgánu tátnej správy môe da súhlas na
iné pouitie pohotovostných zásob ako pod¾a odseku 1,
ak také pouitie je úèelné, efektívne a hospodárne
a svojím rozsahom neohrozí úèel ustanovený v odseku 1.
(9) Pohotovostné zásoby poskytuje Správa rezerv na
základe písomnej iadosti podpísanej tatutárnym orgánom orgánu krízového riadenia.13)
(10) Ak nastanú situácie a udalosti uvedené v odseku 1, obec je oprávnená písomne poiada o poskytnutie pohotovostných zásob Správu rezerv prostredníctvom orgánu krízového riadenia13) obvodného úradu.19)
(11) Ak ide o bezprostredné ohrozenie ivota obyvate¾ov obce alebo ich majetku, starosta obce je oprávnený
vyiada pohotovostné zásoby priamo na Správe rezerv.
(12) Orgán krízového riadenia13) obvodného úradu19)
si uplatòuje poiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob u Správy rezerv. Takáto iados je súhrnom
poiadaviek obcí v územnom obvode obvodného
úradu19) a vlastných poiadaviek obvodného úradu.19)
(13) Písomná iados na poskytnutie pohotovostných zásob obsahuje
a) názov a kontaktné údaje obvodného úradu alebo
obcí, ktoré si poiadavku uplatnili,
b) názov obvodného úradu alebo obcí, ktorým je poiadavka urèená,
c) deò, mesiac, rok a èas uplatnenia poiadavky,
d) deò, mesiac, rok a èas vyhlásenia stavu a situácie na
rieenie udalostí a situácií uvedených v odseku 1,
e) názov, mnostvo a druh poloky pohotovostných zásob a dôvod pouitia,
f) meno, priezvisko a telefónne èíslo osoby zodpovednej za prevzatie pohotovostných zásob,
g) meno, priezvisko a telefónne èíslo osoby zodpovednej za prepravu pohotovostných zásob,
h) podpis tatutárneho orgánu krízového riadenia, tatutárneho orgánu obce alebo tatutárneho orgánu
obvodného úradu.
(14) Poskytnutie pohotovostných zásob sa uskutoèòuje na základe rozhodnutia Správy rezerv, ktoré sa
bezodkladne doruèuje ochraòovate¾ovi a iadate¾ovi.
Podmienkou poskytnutia pohotovostných zásob je trvanie stavu a situácie na rieenie udalostí a situácií
uvedených v odseku 1. Súèasou rozhodnutia je urèenie miesta, dátumu a èasu ich prevzatia.
(15) Dopravca prevzatie pohotovostných zásob zo
skladu ochraòovate¾a alebo skladu Správy rezerv potvrdí na výdajke o poskytnutí pohotovostných zásob.

) § 1, 2 a 4 zákona è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(16) Za prevzatie a pridelenie pohotovostných zásob,
zamedzenie zneuitia pohotovostných zásob a za vrátenie návratných pohotovostných zásob zodpovedá tatutárny orgán orgánu krízového riadenia,13) ktorý poiadavku uplatnil.
(17) Prísluný orgán krízového riadenia,13) ktorému
boli pohotovostné zásoby poskytnuté, vyhotoví do 10
dní od skonèenia stavu a situácie na rieenie udalostí
a situácií uvedených v odseku 1 kodový protokol o návratných pohotovostných zásobách, ktoré boli pokodené, opotrebované, znièené alebo znehodnotené.
Správa rezerv rozhodne o ich oprave, obmene alebo vyradení z evidencie na základe kodového protokolu
pod¾a prvej vety.
(18) Pohotovostné zásoby, ktoré boli poskytnuté na
rieenie situácií a udalostí uvedených v odseku 1 a ktoré neboli prerozdelené, pokodené, znièené alebo znehodnotené, vráti prísluný orgán krízového riadenia
Správe rezerv alebo príslunému ochraòovate¾ovi do
30 dní odo dòa skonèenia stavu a situácie na rieenie
udalostí a situácií uvedených v odseku 1.
§ 20
Hospodárenie s pohotovostnými zásobami
Hospodárením s pohotovostnými zásobami sa rozumie
a) ochraòovanie pohotovostných zásob,
b) obmena pohotovostných zásob,
c) zámena pohotovostných zásob,
d) výpoièka pohotovostných zásob,
e) nájom pohotovostných zásob,
f) preradenie pohotovostných zásob.
§ 21
Ochraòovanie pohotovostných zásob
(1) Pohotovostné zásoby sa skladujú oddelene od
vlastných zásob ochraòovate¾a tak, aby nedolo k ich
znehodnoteniu, zámene, zneuitiu alebo odcudzeniu
a aby boli kontrolovate¾né, dosiahnute¾né a pripravené
na rýchle vyskladnenie. Pohotovostné zásoby musia
by na vidite¾nom mieste oznaèené symbolom Program
PZ.
(2) Ak nemono pohotovostné zásoby skladova
v skladoch Správy rezerv alebo ak ich skladovanie je
v iných skladoch hospodárnejie, skladujú sa v iných
skladoch na základe písomnej zmluvy o ochraòovaní
medzi ochraòovate¾om a Správou rezerv, v ktorej je dohodnutý rozsah èinností ochraòovate¾a.
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vate¾a alebo pod¾a lehôt urèených atestmi orgánov
oprávnených na ich vydávanie.
(2) Na obmenu pohotovostných zásob sa primerane
vzahujú ustanovenia § 14.
§ 23
Zámena pohotovostných zásob
(1) Zámenu pohotovostných zásob vykonáva Správa
rezerv, ak sa iným druhom pohotovostných zásob efektívnejie zabezpeèia úlohy pod¾a § 19 ods. 1.
(2) Na zámenu pohotovostných zásob sa primerane
vzahujú ustanovenia § 15.
§ 24
Výpoièka pohotovostných zásob
(1) Návratné pohotovostné zásoby môe da Správa
rezerv do výpoièky tátnej rozpoètovej organizácii,
tátnej príspevkovej organizácii, obci alebo vyiemu
územnému celku na základe zmluvy o výpoièke najviac na jeden rok.
(2) Na výpoièku pohotovostných zásob sa primerane
vzahujú ustanovenia § 16.
§ 25
Nájom pohotovostných zásob
(1) Návratné pohotovostné zásoby môe da Správa
rezerv do nájmu tátnej rozpoètovej organizácii, tátnej
príspevkovej organizácii, obci alebo vyiemu územnému celku na základe zmluvy.17)
(2) iados o nájom pohotovostných zásob alebo iados o predåenie nájmu pohotovostných zásob predkladá iadate¾ alebo nájomca Správe rezerv.
(3) Na nájom pohotovostných zásob sa primerane
vzahujú ustanovenia § 17.
§ 26
Preradenie pohotovostných zásob
Správa rezerv môe rozhodnú o preradení pohotovostných zásob do mobilizaèných rezerv, ak tieto prestali plni úèel, na ktorý boli vytvorené, a rovnaké zásoby potrebuje na základe predloeného plánu tvorby
mobilizaèných rezerv iný ochraòovate¾.
TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 22

§ 27

Obmena pohotovostných zásob

Financovanie

(1) Obmenu pohotovostných zásob vykonáva Správa
rezerv alebo iný ochraòovate¾ na základe zistení poslednej inventarizácie pod¾a skonèenia lehoty ich skladovania, pod¾a záruèných podmienok výrobcu, dodá-

(1) Výdavky súvisiace s tvorbou a hospodárením so
tátnymi hmotnými rezervami sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu okrem výdavkov pod¾a ustanovení odsekov 3 a 7.
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(2) Správa rezerv zriaïuje v tátnej pokladnici na financovanie obmien, zámien, tvorby, dopåòania a pôièiek tátnych hmotných rezerv bené úèty.20) Príjmom
bených úètov sú trby za predaj tátnych hmotných
rezerv pri realizácii ich obmien, zámien, pôièiek a prepadnutých zábezpek z pôièiek.
(3) Výdavkom bených úètov sú platby za nákup
tátnych hmotných rezerv pri vykonávaní ich obmien,
zámien, tvorby, dopåòaní a pôièiek. Zostatky na týchto
úètoch koncom roka neprepadajú, prechádzajú do nasledujúceho roka. V prípade nedostatku zdrojov zo
tátneho rozpoètu mono prostriedky týchto úètov poui na financovanie tátnych hmotných rezerv.
(4) Správa rezerv na efektívnejie hospodárenie pod¾a osobitných predpisov11) realizuje zálohové platby
pri kúpe hmotných rezerv prostredníctvom burzových
obchodov na komoditných burzách.
(5) Správa rezerv môe zapoèíta vzájomné poh¾adávky pri plnení predmetu èinnosti v oblasti obmien a zámien.21)
(6) Zmluvné preddavky poskytnuté Správou rezerv
z bených úètov, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté,
netreba vysporiada do konca rozpoètového roka, v ktorom boli poskytnuté.
(7) V prípade nedostatku rozpoètovaných kapitálových výdavkov môe Správa rezerv uhradi z bených
úètov aj výdavky na zabezpeèenie budovania investièných akcií, najmä zásobníkov ropy alebo ropných výrobkov, a tvorbu tátnych hmotných rezerv.
§ 28
Povinnosti a oprávnenia ochraòovate¾a
(1) Ochraòovate¾ vykonávajúci èinnosti pod¾a § 2
písm. b) je povinný najmä
a) trvale zabezpeèi pohotovú pouite¾nos tátnych
hmotných rezerv,
b) umoni zástupcom Správy rezerv a osobám povereným Správou rezerv prístup, vykonanie kontroly
tátnych hmotných rezerv a hospodárenia s nimi;
tým nie je dotknutý výkon kontroly pod¾a osobitného
predpisu,22)
c) vies analytickú a operatívnu evidenciu pohybu zásob a nehnute¾ného majetku tátu v správe Správy
rezerv,
d) vyskladni tátne hmotné rezervy na základe pokynov Správy rezerv.
(2) Pouitie tátnych hmotných rezerv sa povauje za
neoprávnené, ak tieto pouije ochraòovate¾ v rozpore
s ustanovením § 2 písm. b) alebo § 3 ods. 1 tohto zákona.
20
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§ 29
Ochraòovanie
(1) Správa rezerv ako správca tátnych hmotných rezerv a ochraòovatelia majetku tátu v správe Správy rezerv vykonávajú zmluvne dohodnutý súhrn èinností
súvisiacich so starostlivosou o zverený majetok najmä
a) ochranu pred odcudzením, stratou, pokodením,
znièením a zachovanie prevádzkovej schopnosti
a jeho pouite¾nosti,
b) zabezpeèenie energií potrebných na prevádzku
a skladovanie, likvidáciu odpadov z prevádzky,
údrbu a opravy,
c) vykonávanie obmien, zámien, vyèleòovania a preskúania zásob,
d) skladovanie,
e) ostatné èinnosti, ktorých rozsah bude predmetom
zmluvy o ochraòovaní.
(2) Ochraòovaním sa rozumie aj uí súhrn èinností
alebo iba niektorá èinnos uvedená v odseku 1 pod¾a
vymedzenia týchto èinností v zmluve o ochraòovaní.
(3) Ochraòovanie zabezpeèuje Správa rezerv na základe zmluvy o ochraòovaní medzi Správou rezerv
a ochraòovate¾om, ktorému bol takýto majetok zverený
na ochraòovanie.
§ 30
Sankcie
(1) Správa rezerv uloí podnikate¾ovi pokutu
a) za neoprávnené pouitie tátnych hmotných rezerv
vo výke pänásobku úètovnej hodnoty neoprávnene pouitého mnostva, najmenej 17 000 eur, a pri
opätovnom neoprávnenom pouití tátnych hmotných rezerv vo výke desanásobku hodnoty neoprávnene pouitého mnostva, najmenej 17 000
eur,
b) za poruenie povinnosti vráti hmotné rezervy pod¾a
§ 9 ods. 4 vo výke trojnásobku úètovnej hodnoty zadriavaných zásob, najmenej vak 35 000 eur,
c) za poruenie povinností ustanovených v § 11 ods. 10
vo výke úètovnej hodnoty predmetných spotrebovaných, znehodnotených alebo pokodených mobilizaèných rezerv,
d) za poruenie povinnosti ustanovenej v § 11 ods. 12
vo výke 350 eur,
e) za poruenie povinnosti dodriava podmienky pod¾a § 13 ods. 2 vo výke úètovnej hodnoty mobilizaèných rezerv skladovaných v rozpore s podmienkami
ochraòovania,
f) za poruenie povinností ustanovených v § 13 ods. 6
vo výke 3 500 eur,

) § 13 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
21
) § 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
22
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov,
zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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g) za poruenie povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 1 vo
výke úètovnej hodnoty predmetných zásob,
h) za poruenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 1 vo
výke úètovnej hodnoty predmetných neúèelných
zásob,
i) za poruenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 17
vo výke úètovnej hodnoty predmetných zásob,
j) za poruenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1
písm. a) vo výke 35 000 eur,
k) za poruenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1
písm. b) vo výke 10 000 eur,
l) za poruenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1
písm. c) vo výke 350 eur,
m) za poruenie povinnosti ustanovenej v § 28 ods. 1
písm. d) vo výke trojnásobku úètovnej hodnoty zadriavaných zásob, najmenej vak 35 000 eur.
(2) Ak sa poruenie povinností opakuje alebo poruenie povinnosti naïalej pretrváva aj po dodatoènej lehote urèenej Správou rezerv, pokutu mono uloi aj opakovane.
(3) Konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 1 písm. a)
môe Správa rezerv zaèa do jedného roka odo dòa, keï
sa o neoprávnenom pouití tátnych hmotných rezerv
dozvedela, najneskôr vak do troch rokov odo dòa ich
neoprávneného pouitia. Konanie o uloení pokuty
pod¾a odseku 1 písm. b) a m) môe Správa rezerv zaèa
do jedného roka odo dòa, keï sa o poruení povinností
dozvedela, najneskôr vak do troch rokov odo dòa ich
poruenia.
(4) Na konanie pod¾a odseku 1 sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.23)
(5) Pokuta uloená pod¾a odseku 1 je príjmom tátneho rozpoètu.
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§ 32
Spoloèné ustanovenie
Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 33
Prechodné ustanovenie
Konania o uloení pokuty, ktoré boli zaèaté a neboli
právoplatne skonèené do 31. decembra 2012, sa dokonèia pod¾a doterajieho predpisu.

§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 35
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení zákona è. 169/2001 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 240/2006 Z. z., zákona è. 463/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 667/2007 Z. z., zákona
è. 601/2008 Z. z., zákona è. 279/2009 Z. z. a zákona
è. 439/2010 Z. z.

Èl. II

§ 31
Spolupráca iných orgánov a osôb
Na zabezpeèenie úloh pod¾a tohto zákona sú prísluné ministerstvá, ostatné ústredné orgány tátnej správy a miestne orgány tátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti, podnikatelia, ktorí sú vlastníkmi tátnych
hmotných rezerv a pod¾a tohto zákona povinní
a) spolupracova so Správou rezerv pri zabezpeèovaní
úloh súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením a kontrolou tátnych hmotných rezerv,
b) poskytova Správe rezerv potrebné podklady a informácie na komplexné zabezpeèovanie tátnych
hmotných rezerv,
c) pravidelne prehodnocova úèelnos poiadaviek na
tvorbu mobilizaèných rezerv pre plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie3) pod¾a § 11 ods. 4.

23

Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 435/2008 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona è. 488/2009 Z. z., zákona è. 31/2010 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z. a zákona
è. 232/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) ktoré tvoria mobilizaèné rezervy, pri plnení úloh
pod¾a osobitného predpisu8d)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8d znie:

8d) § 11 ods. 2 a 6 zákona è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných
rezervách a o zmene zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom
výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 372/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa èlenským tátom ukladá povinnos udriava minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).
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373
ZÁKON
zo 7. novembra 2012
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o doplnení
zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti
podnikate¾ov pod¾a Obchodného zákonníka s predmetom èinnosti aba, výroba, obchod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrobkov (ïalej len podnikate¾  ),
opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov tátnej správy, ako aj kontrolu
a sankcie za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto
zákona.

h)

§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe è. 1 spracovate¾né v rafinériách
na ropné výrobky,
b) ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,1)
c) vybranými ropnými výrobkami urèité kategórie ropných výrobkov uvedené v prílohe è. 1, ktoré sa pouívajú na úèel uloenia povinnosti zaplati poplatok
pod¾a § 9,
d) aditívami neuh¾ovodíkové zlúèeniny, ktoré sa pridávajú alebo primieavajú do ropného výrobku s cie¾om upravi jeho vlastnosti,
e) stavom ropnej núdze váne ohrozenie alebo preruenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,
f) núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov
mnostvo ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov urèené na predchádzanie, zmiernenie alebo
prekonanie stavu ropnej núdze,
g) dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahranièia; dovoz zahàòa tovar, ktorý bol
v colnom konaní na území Slovenskej republiky prepustený do colného reimu vo¾ný obeh alebo do col1

i)
j)

k)

l)

ného reimu aktívny zu¾achovací styk v systéme
vrátenia alebo v podmieneènom systéme alebo do
colného reimu prepracovanie pod colným doh¾adom pod¾a prísluných colných predpisov, a tovar
Európskej únie2) vstupujúci do Slovenskej republiky
z èlenského tátu Európskej únie; dovoz nezahàòa
tovar prepustený po vstupe na územie Slovenskej republiky z tretieho tátu do colného reimu tranzit
a tovar Európskej únie,2) ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,
vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahranièia vrátane colne schváleného urèenia
alebo pouitia spätný vývoz; vývoz zahàòa tovar, ktorý bol v colnom konaní na území Slovenskej republiky prepustený do colného reimu vývoz alebo pasívny zu¾achovací styk, ako aj tovar Európskej únie2)
umiestnený v colných skladoch alebo slobodných
pásmach a tovar Európskej únie2) opúajúci územie Slovenskej republiky, ktorý bol odoslaný do
èlenského tátu Európskej únie; vývoz nezahàòa tovar, ktorý nie je tovarom Európskej únie2) a ktorý je
prepravovaný cez územie Slovenskej republiky v colnom reime tranzit, a tovar Európskej únie,2) ktorý je
cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,
èistým dovozom kladný rozdiel medzi dovozom ropy
alebo ropných výrobkov a ich vývozom v rámci jedného kalendárneho roka,
fyzickou prístupnosou núdzových zásob ropy a ropných výrobkov mechanizmus lokalizácie a prepravy
týchto zásob s cie¾om zabezpeèi ich uvo¾nenie alebo
skutoèné dodanie koneèným spotrebite¾om v lehote
a za podmienok, ktoré napomáhajú zmiernenie zásobovacích problémov,
mimoriadnou obmenou núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov nahradenie núdzových zásob
ropy a ropných výrobkov zásobami rovnakého druhu, akosti, mnostva a ceny, ktoré sa vykonáva pred
uplynutím ustanovenej lehoty obmeny zásob, najmä
z dôvodu zabránenia hroziacim kodám na skladovaných zásobách alebo z dôvodu potreby uvo¾òovania zásob,
pohotovostným plánom metodické usmernenie, ktoré obsahuje základné princípy núdzových postupov
a organizaèné opatrenia, ktoré sa realizujú v èase
stavu ropnej núdze alebo situácie pod¾a § 7 ods. 6,

) Bod 4.1 prílohy B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej tatistike (Ú. v. EÚ L
304, 14. 11. 2008).
2
) Èlánok 4 bod 7 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
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m) núdzovým plánom spracovania, prepravy a predaja
núdzových zásob konkrétny plán uvo¾òovania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktorý sa vypracuje s prihliadnutím na podmienky a okolnosti
núdzovej situácie.

§3
Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami
(1) Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ïalej
len núdzové zásoby) sú tátnymi hmotnými rezervami. Na núdzové zásoby sa vzahuje osobitný predpis,3)
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Núdzové zásoby vytvára, dopåòa a udriava Správa tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len Správa rezerv); tvorba a udriavanie núdzových zásob vyplýva z medzinárodných záväzkov,
ktorými je Slovenská republika viazaná. Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami sa vykonáva vo verejnom záujme a ich cie¾om nie je tvorba zisku pri uplatòovaní tohto zákona.
(3) Núdzové zásoby môu by aj vo vlastníctve podnikate¾ov, ak existuje písomná zmluva medzi Správou rezerv a podnikate¾om o tom, e v prípade potreby môe
vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) rozhodnú o pouití týchto núdzových zásob na rieenie situácií pod¾a § 7. Zmluvou sa podnikate¾ zaväzuje dodriava vetky poiadavky a povinnosti urèené týmto
zákonom. Podnikate¾ nemôe ochraòovanie týchto núdzových zásob postúpi na iného podnikate¾a. Núdzovými zásobami pod¾a prvej vety nemôu by zásoby
ropy a ropných výrobkov, na ktoré bolo zriadené záloné právo,4) a ktoré sú vo vlastníctve podnikate¾a, na
ktorého bol vyhlásený konkurz alebo povolená retrukturalizácia pod¾a osobitného predpisu.5)
(4) Do núdzových zásob mono zahrnú aj zásoby na
palube ropných tankerov po prepustení do colného reimu vo¾ný obeh,6) zásoby v prístavoch vykládky, v nádriach pri vstupe do ropovodov a potrubných kanálov,
v nákladných èlnoch urèených na vnútrozemskú plavbu,
ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v rafinérskych
nádriach, v skladoch podnikate¾ov vrátane prevádzkových zásob, ak spåòajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom. Do núdzových zásob mono zahrnú aj biopalivá7) a aditíva, ktoré
boli primieané do ropných výrobkov v núdzových zásobách, alebo ktoré sa udriavajú na území Slovenskej republiky, sú urèené na zmieanie s ropnými výrobkami
skladovanými v núdzových zásobách a sú urèené na pouitie v doprave.
3
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(5) Núdzovými zásobami pod¾a tohto zákona nie sú
zásoby urèené pre ozbrojené sily, zásoby èerpacích staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevyaené tuzemské zásoby ropy, zásoby v zásobníkoch námorných plavidiel, náplne cestných cisternových vozidiel
a eleznièných cisternových vozòov urèených na prepravu ropy a ropných výrobkov a zásoby nachádzajúce
sa u malospotrebite¾ov. Do núdzových zásob nemono
zahrnú ani zásoby, ktoré sú predmetom zaistenia orgánu verejnej moci, a ktoré sú predmetom exekuèného konania.
(6) Hodnota minimálneho limitu núdzových zásob na
prísluný rok je devädesiatdòový priemerný denný
èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku vypoèítaný
na základe ropného ekvivalentu pod¾a prílohy è. 3.
Biopalivá7) a aditíva sa zahàòajú do výpoètu minimálneho limitu núdzových zásob, ak boli primieané do
ropných výrobkov. Ak je hodnota 61 dní priemernej
dennej domácej spotreby ropy, ropných polotovarov
a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom
roku vyia, ako je ich devädesiatdòový priemerný èistý dovoz, hodnota minimálneho limitu núdzových zásob bude 61 dní priemernej dennej domácej spotreby
ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku vypoèítaných pod¾a
prílohy è. 4.
(7) Minimálny limit núdzových zásob sa urèuje na základe údajov získaných v rámci tátneho tatistického
zisovania pod¾a § 8 ods. 6. Minimálny limit núdzových
zásob na prísluný rok pod¾a odseku 6 musí by splnený najneskôr do 31. marca kalendárneho roka poèas
obdobia nasledujúcich 12 mesiacov.
(8) Podiel ropy a ropných polotovarov v núdzových zásobách urèuje Správa rezerv pod¾a vývoja spotreby, dovozov a vývozov ropy, ropných polotovarov a ropných
výrobkov.
(9) Núdzové zásoby nepodliehajú exekúcii.8)

§4
Skladovanie núdzových zásob
(1) Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoloène s rovnorodými
druhmi zásob iného urèenia s monosou kontroly ich
mnostva a kvality. Musí by pri tom zabezpeèená nepretritá dostupnos a fyzická prístupnos núdzových
zásob.
(2) Skladovacím zariadením je samostatná nádr, nádrový blok, sklad, technologický výrobný celok, alebo

) Zákon è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 151a zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Èlánky 79 a 83 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
7
) § 2 ods. 4 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 61c ods. 1 písm. e) zákona è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení
ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
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iný objekt, ak spåòa ekologické,9) protipoiarne10) a tieto technické podmienky:
a) najmení povolený objem skladovacieho zariadenia
je 4 000 m3 okrem skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmení povolený
objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádre 95 m3,
b) skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom
do 20 000 m3 musí by vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel alebo eleznièných cisternových vozòov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu,
c) skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom
nad 20 000 m3 musí by vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel alebo eleznièných cisternových vozòov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu,
d) skladovacie zariadenia pod¾a písmen b) a c) musia
by vybavené zariadením na meranie mnostva,
hustoty a teploty ropných výrobkov,
e) skladovacie zariadenie na ropu musí umoòova
prepojenie na ropovodnú sie a meranie mnostva
prijatej a vydanej ropy,
f) príjmové a výdajové zariadenia pod¾a písmen b) a c)
a zariadenia na èerpanie do ropovodnej siete alebo
produktovodnej siete musia by pripravené na èinnos do 24 hodín od nahlásenia poiadavky na èerpanie núdzových zásob Správou rezerv,
g) minimálne výkony príjmového a výdajového zariadenia pod¾a písmen b) a c) sa nevzahujú na skladovacie zariadenia na vykurovacie oleje.
(3) Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody
urèené na skladovanie a prepravu núdzových zásob
sa povaujú za verejnoprospené stavby.11)
(4) Núdzové zásoby môe skladova len uznaný skladovate¾ alebo podnikate¾ pod¾a § 3 ods. 3.
(5) Uznaný skladovate¾ je podnikate¾ vybraný vo verejnom obstarávaní,12) ktorý spåòa podmienky na skladovanie núdzových zásob.
(6) Uznaný skladovate¾ musí trvalo zabezpeèi odber
vzoriek núdzových zásob na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách, umoni Správe rezerv ich
kontrolný odber a povoli vstup na skladovacie zariadenia osobám povereným Správou rezerv.
(7) Na základe pokynu Správy rezerv na vyskladnenie
zásob je uznaný skladovate¾ alebo podnikate¾ pod¾a § 3
ods. 3 povinný bez zbytoèného odkladu vyda núdzové
zásoby Správe rezerv.
(8) Núdzové zásoby sa môu skladova aj mimo územia Slovenskej republiky na území tátu, ktorý je èlenom Európskej únie alebo Medzinárodnej energetickej
agentúry, na základe medzivládnej dohody o skladovaní núdzových zásob.
9
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§5
Osobitné zásoby
(1) Správa rezerv môe udriava na obdobie minimálne jedného roka minimálny objem ropných zásob
vo forme ropných výrobkov vypoèítaný na základe poètu dní priemernej dennej domácej spotreby (ïalej len
osobitné zásoby) pod¾a prílohy è. 4.
(2) Osobitné zásoby sú súèasou núdzových zásob,
môu by iba vo vlastníctve tátu a môu sa skladova
iba na území Slovenskej republiky alebo na území èlenského tátu Európskej únie pod¾a § 4 ods. 8. Poiadavky tohto zákona vzahujúce sa na núdzové zásoby sa
primerane vzahujú aj na osobitné zásoby.
(3) Ropné výrobky, ktoré tvoria osobitné zásoby, patria do jednej alebo do viacerých kategórií pod¾a prílohy
è. 2.
(4) Súèet ropných ekvivalentov domácej spotreby výrobkov v osobitných zásobách musí by najmenej 75 %
celkovej domácej spotreby ropných výrobkov za predchádzajúci rok vypoèítanej pod¾a prílohy è. 4.
(5) Ak Správa rezerv udriava osobitné zásoby, zale
Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie objem
takýchto zásob a obdobie udriavania osobitných zásob. Správa rezerv zabezpeèí, aby sa osobitné zásoby
udriavali poèas celého oznámeného obdobia, prièom
nie je dotknuté právo osobitné zásoby doèasne zníi
z dôvodu nahradenia alebo obmien jednotlivých osobitných zásob. Zoznam ropných ekvivalentov je platný minimálne jeden rok a môe sa zmeni od prvého dòa kalendárneho mesiaca.
(6) Ak Správa rezerv neudriava osobitné zásoby na
aspoò 30 dní priemernej dennej domácej spotreby, zabezpeèí, aby minimálne jedna tretina núdzových zásob
bola vo forme ropných výrobkov.
(7) Ak Správa rezerv udriava osobitné zásoby na menej ako 30 dní priemernej dennej domácej spotreby, vypracuje výroènú správu, ktorá bude obsahova analýzu
opatrení na zabezpeèenie a overenie dostupnosti a fyzickej prístupnosti núdzových zásob. Súèasou správy
je aj popis mechanizmov kontroly pouívania týchto zásob, ak dôjde k narueniu dodávok ropy. Správa rezerv
zale správu Európskej komisii do konca prvého mesiaca kalendárneho roka, na ktorý sa táto povinnos
vzahuje.
§6
Stav ropnej núdze
(1) Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda nariadením, ak
priemerný mesaèný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa nato¾ko zníi oproti priemernému mesaènému èistému dovozu v predchádza-

) Napríklad 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. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
10
) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoiarnej bezpeènosti pri manipulácii a skladovaní hor¾avých kvapalín, akých vykurovacích olejov a rastlinných a ivoèínych tukov a olejov.
11
) § 108 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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júcom kalendárnom roku alebo ak mono oèakáva
také jeho zníenie alebo akosti v zásobovaní ropou,
ropnými polotovarmi a ropnými výrobkami, e nepriaznivé následky z toho plynúce nemono odstráni alebo
im zamedzi bez prijatia opatrení pod¾a tohto zákona.

(5) Na prekonanie stavu ropnej núdze môe vláda na
návrh predsedu Správy rezerv da súhlas na predaj,
pôièku alebo mimoriadnu obmenu núdzových zásob
pod minimálny limit a súèasne urèi termín ich doplnenia alebo vrátenia.

(2) Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho rieenie pod¾a § 7 predkladá vláde predseda
Správy rezerv. Stav ropnej núdze sa zaèína dòom, ktorý
vyhlási vláda.

(6) Návrh na predaj, pôièku alebo mimoriadnu obmenu núdzových zásob pod¾a odseku 5 môe da predseda Správy rezerv vláde aj vtedy, ak Medzinárodná
energetická agentúra rozhodne o uvo¾není zásob alebo
ak Európska komisia rozhodne, e ide o váne naruenie dodávok do Európskej únie.

(3) Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh predsedu Správy rezerv odvolá stav
ropnej núdze a opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze.
(4) Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda
oznamuje aj v hromadných informaèných prostriedkoch. Vo vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde doò
mono nazrie.
(5) Opatrenia pod¾a § 7 mono poui aj vtedy, ak ide
o plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§7
Opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze
(1) Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môe
zaèa kampaò v masovokomunikaèných prostriedkoch
zameranú na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
(2) V èase stavu ropnej núdze vláda nariadením prijme na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov
a ropných výrobkov niektoré z týchto opatrení:
a) obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b) obmedzenie alebo zákaz pouívania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel
s urèitými evidenènými èíslami,13)
c) obmedzenie otváracej doby èerpacích staníc,
d) obmedzenie alebo zákaz predaja ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov,
e) urèenie regulaèných opatrení dodávate¾om ropy,
ropných polotovarov a ropných výrobkov, ktorými sa
urèí najmä mnostvo, miesto, èas, harmonogram
a ostatné podmienky výdaja zásob ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov,
f) doèasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
(3) Opatrenie pod¾a odseku 2 písm. f) mono prija v èase stavu ropnej núdze, keï je potrebné uvo¾ni núdzové
zásoby pre potreby domáceho trhu. Toto opatrenie nemôe by prijaté, ak bude v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky voèi Medzinárodnej energetickej agentúre a Európskej únii, ktoré sa týkajú
povinnosti uvo¾ni núdzové zásoby èlenských tátov pri
naruení dodávok.
(4) Správa rezerv vypracuje pohotovostný plán, ktorý
sa pouije, ak nastane stav ropnej núdze alebo situácia
pod¾a odseku 6. Správa rezerv o pohotovostnom pláne
informuje na poiadanie Európsku komisiu.
13
14

(7) Predaj, pôièka alebo mimoriadna obmena núdzových zásob sa vykonáva na základe núdzového plánu
spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob, ktorý vypracuje Správa rezerv a schváli vláda nariadením.
(8) Poèas stavu ropnej núdze sú podnikatelia s predmetom èinnosti spracovanie ropy povinní spracova ropu a ropné polotovary z núdzových zásob na ropné výrobky. Podnikatelia s predmetom èinnosti skladovanie,
preprava a predaj ropy a ropných výrobkov sú povinní
zabezpeèi skladovanie, vyskladnenie, prepravu a predaj núdzových zásob v súlade s núdzovým plánom
spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob.
(9) Ak ide o uvo¾òovanie núdzových zásob na trh
prostredníctvom predaja, pôièky alebo mimoriadnej
obmeny pod¾a odseku 5 alebo odseku 6, na tieto núdzové zásoby sa nevzahuje poiadavka na minimálny obsah biopaliva7) pre jednotlivé druhy pohonných látok
pod¾a osobitného predpisu.14)
(10) Vláda na návrh predsedu Správy rezerv môe vyhlási okruh subjektov alebo èinností, na ktoré sa opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze nevzahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia ivota,
zdravia alebo majetku môe udeli výnimku z vyhlásených opatrení.
(11) Správa rezerv metodicky usmeròuje a koordinuje
realizáciu opatrení na rieenie stavu ropnej núdze a vykonáva tátny doh¾ad nad núdzovými zásobami.
(12) Správa rezerv spolupracuje s Európskou úniou
a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a rieení stavu ropnej núdze.
(13) V situáciách pod¾a odseku 6 Správa rezerv neprijme ani nenavrhne iadne opatrenia, ktoré by bránili
v preprave, pouití alebo uvo¾není núdzových zásob
udriavaných na území Slovenskej republiky v mene
iného èlenského tátu Európskej únie.

§8
Informaèná povinnos
(1) Podnikatelia a prísluné orgány tátnej správy sú
povinní poskytova Správe rezerv na jej poiadanie
vetky aktuálne údaje potrebné na
a) vyhodnotenie stavu núdzových zásob,
b) vyhodnotenie pripravenosti realizácie pohotovost-

) Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 14a ods. 7 písm. b) zákona è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ného plánu pod¾a § 7 ods. 4 a núdzového plánu spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob pod¾a
§ 7 ods. 7,
c) zabezpeèenie skladovacích kapacít na udriavanie
núdzových zásob,
d) rieenie stavu ropnej núdze.
(2) Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie
o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej
energetickej agentúre, Európskej únii a na poiadanie
vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne prísluným orgánom tátnej správy.
(3) Správa rezerv vedie aktualizovanú a podrobnú
evidenciu núdzových zásob. Táto evidencia obsahuje
najmä informácie na presné urèenie miesta uskladnenia zásob, skladovacieho zariadenia, ako aj mnostvá
a druh núdzových zásob pod¾a osobitného predpisu.15)
Na poiadanie Správa rezerv Európskej komisii predloí kópiu tejto evidencie do 15 dní od doruèenia jej iadosti; môe pritom vynecha údaje týkajúce sa miesta
uskladnenia zásob.
(4) Správa rezerv poskytuje Európskej komisii mesaèné výkazy o obchodných zásobách vypracované na
základe informácií získaných pod¾a odseku 6. Obchodné zásoby sú zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov skladované podnikate¾mi, ktorých udriavanie sa na základe tohto zákona nevyaduje.
Správa rezerv zabezpeèuje ochranu údajov, prièom neuvádza vo výkazoch mená vlastníkov zásob.
(5) Správa rezerv kadoroène do 25. februára zale
Európskej komisii zhrnutie evidencie núdzových zásob
s uvedením mnostva a druhu núdzových zásob k poslednému dòu predchádzajúceho kalendárneho roka.
Do 55 dní po skonèení kadého mesiaca Správa rezerv
zale Európskej komisii tatistický výkaz o objeme núdzových zásob k poslednému dòu kalendárneho mesiaca s uvedením spôsobu výpoètu úrovne núdzových zásob pod¾a § 3 ods. 6. V tomto tatistickom výkaze sa
uvedú aj núdzové zásoby, ktoré sú uskladnené mimo
územia Slovenskej republiky, s uvedením tátu a dôvodov takého skladovania. Ak sú na území Slovenskej republiky uskladnené núdzové zásoby iného èlenského
tátu Európskej únie, Správa rezerv predloí Európskej komisii výkaz o mnostve takto skladovaných núdzových zásob s urèením tohto èlenského tátu. tatistické výkazy o osobitných zásobách Správa rezerv
predkladá Európskej komisii v kalendárnom mesiaci
nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, na ktorý sa
vzahujú.
(6) Údaje o abe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave,
skladovaní, predaji a nákupe ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa získavajú v rámci tátneho
tatistického zisovania.16)
15
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(7) Správa rezerv informuje Európsku komisiu o kadom èerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby
klesnú pod minimálnu povinnú úroveò. Správa rezerv
v informácii uvedie
a) deò, keï núdzové zásoby klesli pod minimálnu povinnú úroveò,
b) dôvody takéhoto èerpania,
c) opatrenia prijaté na doplnenie zásob,
d) odhad predpokladaného vývoja núdzových zásob,
pokia¾ zásoby zostanú pod minimálnou povinnou
úrovòou.
(8) Kadoroène k 15. júlu Správa rezerv predloí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu
a bezpeènos informáciu o splnení úlohy uloenej v § 3
ods. 7.

§9
Poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1) Podnikate¾, ktorý uvedie do daòového vo¾ného
obehu, prepraví na územie Slovenskej republiky mimo
pozastavenia dane, dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích tátov alebo inak uvedie na trh Slovenskej republiky vybrané ropné výrobky (ïalej len
dovezené vybrané ropné výrobky), je povinný uhradi
poplatok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôièku, skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie núdzových zásob (ïalej len poplatok).
(2) Podnikate¾om pod¾a odseku 1 sa rozumie osoba,
ktorá vybrané ropné výrobky
a) uvedie do daòového vo¾ného obehu17) pod¾a osobitného predpisu18) na území Slovenskej republiky,
b) prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely,19)
c) dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích tátov,20)
d) uvedie do daòového vo¾ného obehu, prepraví alebo
dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikate¾ské úèely iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) a c).
(3) Podnikate¾ pod¾a odseku 2 je povinný na úèel
úhrady poplatku pod¾a odseku 1 uvies údaje o mnostve dovezených vybraných ropných výrobkov v daòovom priznaní, ktoré podáva pod¾a osobitného predpisu,21) a v lehote na zaplatenie spotrebnej dane pod¾a
osobitného predpisu21) zaplati colnému úradu poplatok vypoèítaný pod¾a prílohy è. 5. Podnikate¾ pod¾a odseku 2 písm. c) je povinný na úèel úhrady poplatku
pod¾a odseku 1 poui daòové priznanie pod¾a osobitného predpisu,21) v ktorom colnému úradu oznámi súhrnne mnostvo vybraných ropných výrobkov, ktoré
doviezol z tretích tátov za prísluný kalendárny me-

) Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
) § 12 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
17
) § 2 ods. 1 písm. i) prvého, druhého a tvrtého bodu zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
è. 482/2009 Z. z.
18
) § 19 a 20 a 25 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
) § 31 zákona è. 98/2004 Z. z.
20
) § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 14 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
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siac, a zaplati colnému úradu poplatok, a to do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom vybrané ropné výrobky doviezol. Ak
podnikate¾ pod¾a odseku 2 písm. a), b) alebo písm. d)
dováa vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe è. 5,
na ktoré nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane
pod¾a osobitného predpisu,22) je povinný na úèel úhrady poplatku pod¾a odseku 1 uvies mnostvo týchto vybraných ropných výrobkov v daòovom priznaní pod¾a
osobitného predpisu 21) a zaplati colnému úradu poplatok, a to v lehote na podanie daòového priznania. Ak sú
v daòovom priznaní údaje týkajúce sa výpoètu poplatku
nesprávne, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.23)
(4) Na správu tohto poplatku sa pouije osobitný
predpis,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Ak má podnikate¾ nárok na vrátenie spotrebnej
dane pod¾a osobitného predpisu,25) vzniká mu nárok na
vrátenie poplatku, ak bol tento poplatok preukázate¾ne
zaplatený colnému úradu. Nárok na vrátenie poplatku
vzniká podnikate¾ovi v prípadoch pod¾a osobitného
predpisu25) aj vtedy, ak preukázate¾ne zaplatil poplatok
z dovezených vybraných ropných výrobkov, na ktoré
nie je ustanovená sadzba dane pod¾a osobitného predpisu.22) Pri vrátení poplatku alebo jeho èasti postupuje
podnikate¾ a colný úrad primerane pod¾a osobitného
predpisu25) s výnimkou pod¾a osobitného predpisu.26)
(6) Pri vymáhaní neuhradeného poplatku alebo jeho
èasti postupuje colný úrad pod¾a osobitného predpisu.27)
(7) Colný úrad vyberá a sústreïuje príjmy z poplatku
vrátane pokút vybraných pod¾a § 11 ods. 3 na samostatnom mimorozpoètovom úète Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo). Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili
podnikatelia na samostatný mimorozpoètový úèet finanèného riadite¾stva za kalendárny mesiac, zníené
o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili
vrátenie poplatku, odvedie finanèné riadite¾stvo do
príjmov Správy rezerv do 10 pracovných dní po skonèení prísluného kalendárneho mesiaca. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpoètový úèet finanèného riadite¾stva za
posledný kalendárny mesiac roka, zníené o vrátené
poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie finanèné riadite¾stvo do príjmov Správy
rezerv do 31. decembra prísluného kalendárneho
roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôièku,
skladovanie, ochraòovanie, udriavanie a financovanie
22
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núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov
tátneho rozpoètu.
(8) Finanèné riadite¾stvo zale Správe rezerv informáciu o prevode príjmov z poplatku najneskôr do 10
pracovných dní po skonèení prísluného kalendárneho
mesiaca. Finanèné riadite¾stvo v informácii uvedie
a) údaj o výke príjmu za úhradu poplatku pod¾a dovezených vybraných ropných výrobkov uvedených
v prílohe è. 5 tvrtom bode s uvedením ich mnostva,
b) údaj o výke uplatneného nároku na vrátenie poplatku, a to v èlenení pod¾a vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 5 tvrtom bode,
c) príjem z pokút uloených pod¾a § 11 ods. 3, ktoré
boli uhradené, a to v èlenení pod¾a jednotlivých pokút pod¾a § 11 ods. 3, kde uvedie obchodné meno
a sídlo podnikate¾a alebo meno a priezvisko a trvalý
pobyt podnikate¾a a dátum, keï bola vyrubená pokuta podnikate¾om uhradená.
§ 10
Kontrola
(1) Správa rezerv vykonáva
a) kontrolu28) mnostva, kvality,29) nepretritej dostupnosti a fyzickej prístupnosti núdzových zásob u uznaných skladovate¾ov a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 3.
b) kontrolu plnenia opatrení pod¾a § 7 ods. 8.
(2) Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov vykonávajú
a) útvary Policajného zboru,30) ak ide o opatrenia pod¾a
§ 7 ods. 2 písm. a) a b),
b) Slovenská obchodná inpekcia,31) ak ide o opatrenia
pod¾a § 7 ods. 2 písm. c) a e),
c) colné úrady, ak ide o opatrenie pod¾a § 7 ods. 2
písm. f).
(3) Kontrolu plnenia povinností pod¾a § 9 vykonávajú
colné úrady a finanèné riadite¾stvo.
(4) Správa rezerv poskytne súèinnos osobám, ktoré
Európska komisia poverila vykonaním kontroly zameranej na overovanie nepretritej dostupnosti, fyzickej
prístupnosti a stavu núdzových zásob Slovenskej republiky. Správa rezerv zabezpeèí, aby tieto osoby mohli
nahliadnu do vetkých dokumentov a do evidencií,
ktoré s núdzovými zásobami súvisia, a aby mali prístup
do vetkých objektov, v ktorých sa núdzové zásoby udriavajú, a ku vetkým súvisiacim dokumentom. Ak

) § 6 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) § 40 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z.
25
) § 15 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) § 79 ods. 7 zákona è. 563/2009 Z. z.
27
) Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
29
) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 362/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú poiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
30
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
31
) § 2 zákona 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.
23
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Správa rezerv pri plnení informaènej povinnosti voèi
Európskej komisii pod¾a § 8 ods. 3 vynechá údaje týkajúce sa miesta uskladnenia núdzových zásob, poskytne tieto údaje Európskej komisii alebo osobám òou povereným na vykonanie kontroly do jedného týdòa po
oznámení vykonania kontroly pod¾a tohto odseku.
(5) Na úèely kontroly pod¾a odseku 4 Správa rezerv
zabezpeèí, aby sa vetky údaje, záznamy, výkazy a dokumenty týkajúce sa núdzových zásob a osobitných zásob uchovávali najmenej pä rokov.
§ 11
Pokuty
(1) Správa rezerv uloí pokutu vo výke
a) úètovnej hodnoty neoprávnene pouitých zásob
uznanému skladovate¾ovi, ktorý neoprávnene pouije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené pouitie
umoní, najmenej vak 665 000 eur a pri opakovanom neoprávnenom pouití najmenej 1 700 000 eur,
b) 665 000 eur uznanému skladovate¾ovi, ktorý bezdôvodne neodstráni v urèenom termíne nedostatky zistené pri kontrole mnostva, kvality, nepretritej dostupnosti a fyzickej prístupnosti núdzových zásob,
c) 35 000 eur uznanému skladovate¾ovi za nesplnenie
povinnosti pod¾a § 4 ods. 6,
d) 665 000 eur uznanému skladovate¾ovi za nesplnenie
povinnosti pod¾a § 4 ods. 7,
e) 665 000 eur podnikate¾ovi s predmetom èinnosti
spracovanie ropy alebo skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov, ktorý nesplní povinnosti pod¾a § 7 ods. 8,
f) 35 000 eur podnikate¾ovi, ktorý nesplní informaènú
povinnos pod¾a § 8 ods. 1.
(2) Pokutu do výky
a) 165 eur uloí útvar Policajného zboru tomu, kto nedodrí opatrenia pod¾a § 7 ods. 2 písm. a) a b),
b) 35 000 eur uloí Slovenská obchodná inpekcia
tomu, kto nedodrí opatrenia pod¾a § 7 ods. 2
písm. c) a e),
c) 665 000 eur uloí colný úrad tomu, kto nedodrí
opatrenie pod¾a § 7 ods. 2 písm. f).
(3) Podnikate¾ovi, ktorý
a) nepodá v lehote pod¾a § 9 ods. 3 daòové priznanie na
úèel úhrady poplatku pod¾a § 9 ods. 1, uloí colný
úrad pokutu vo výke 330 eur,
b) nesprávne uvedie výku poplatku, uloí colný úrad
pokutu vo výke 0,01 % z kladného rozdielu medzi
výkou poplatku uvedenou v daòovom priznaní
a výkou poplatku uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní, najmenej vak 50 eur,
c) nezaplatí poplatok alebo jeho èas v lehote pod¾a § 9
ods. 3, uloí colný úrad pokutu vo výke 60 % z nezaplateného poplatku alebo jeho èasti,
d) zaplatí poplatok alebo jeho èas po lehote pod¾a § 9
ods. 3, uloí colný úrad pokutu vo výke 0,05 % z dlnej sumy poplatku za kadý deò omekania s platbou odo dòa nasledujúceho po dni splatnosti poplatku a do dòa platby vrátane, najmenej vak 165 eur.
32
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(4) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa, keï
sa orgán pod¾a odsekov 1 a 3 dozvedel o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï dolo k porueniu povinnosti.
(5) Ak sa poruenie povinností opakuje alebo poruenie
povinnosti naïalej pretrváva, pokutu mono uloi
aj opakovane. Pri ukladaní pokút pod¾a odseku 2 sa
prihliada na charakter a závanos protiprávneho
konania, najmä na rozsah poruenia povinnosti
a dåku trvania protiprávneho stavu.
(6) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.32) Na konanie o uloení
pokuty pod¾a odseku 3 sa vzahuje osobitný predpis.27)
(7) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 12
Núdzové zásoby od 1. januára 2013 musia trvalo dosahova minimálny limit pod¾a § 3 ods. 6.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Konania o uloení pokuty, ktoré boli zaèaté a neboli
právoplatne skonèené do 31. decembra 2012, sa dokonèia pod¾a doterajieho predpisu.
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze v znení zákona è. 240/2006 Z. z., zákona
è. 401/2009 Z. z., zákona è. 493/2010 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z. a zákona è. 546/2011 Z. z.
§ 15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 6.
Èl. II
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z., zákona
è. 136/2011 Z. z. a zákona è. 189/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 14a ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej
núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpeènosti,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. è. Èíslo KN33)
1.
2.
3.
4.
5.

2709
2710
2710
2710
2710

6.

2710 20

7.
8.

2710 12 31
2710 12 41

9.

2710 12 45

10.

2710 12 49

11.

2710 12 70

12.
13.
14.

2710 19 21
2710 19 25
2710 19 29

15.

2710 19 43

16.

2710 19 46

17.

2710 1947

18.

2710 1948

19.
20.

2710 2011
2710 2015

21.

2710 2017

22.

2710 2019

33

00
12
19
19
19

11
11
31
51

ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
¼ahké oleje a prípravky urèené na pecifické spracovanie34)
Stredné oleje urèené na pecifické spracovanie34)
aké oleje, plynové oleje urèené na pecifické spracovanie34)
Vykurovacie oleje urèené na pecifické spracovanie34)
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde
nepecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných
olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými
zlokami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
Motorové a letecké palivá benzínového typu
Letecký benzín
Motorové benzíny  ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) menej ako 95
Motorové benzíny  ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) 98 alebo viac
Palivo pre tryskové motory benzínového typu
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
Kerozín, palivo pre tryskové motory
Kerozín ostatný
Stredné oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie  ostatné (okrem kerozínu)
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,002 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,1 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,002 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,1 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti

) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku
(Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
34
) Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) è. 2658/87 v platnom znení.
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23.

2710 19 62

24.

2710 19 64

25.

2710 19 68

26.
27.
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28.
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ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
Vykurovacie oleje
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 %
hmotnosti
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické
spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
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Príloha è. 2
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH
Do osobitných zásob mono zaradi ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich kategórií:
etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na
báze akého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej),
aký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry), lakový benzín, lubrikanty (mazivá), bitúmen, parafínové
vosky, ropný koks.1)
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Príloha è. 3
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

VÝPOÈET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE
ÈISTÉHO DOVOZU
I. METÓDA VÝPOÈTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpoèet povinnosti skladova núdzové zásoby sa musí vypoèíta pod¾a tejto metódy:
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov sa vypoèíta ako súèet èistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uh¾ovodíkov,35) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpoèítajú
4 % predstavujúce výaok akého benzínu (alebo ak priemerné percento výaku akého benzínu na vnútrotátnom území presiahne 7 %, zníi sa o skutoènú èistú spotrebu akého benzínu alebo o priemerné percento výaku
akého benzínu), ku ktorému sa pripoèíta súèet èistých dovozov vetkých ostatných ropných výrobkov okrem
akého benzínu, ktorý sa takisto upraví pod¾a zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.
2. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahàòajú do výpoètu.
II. VÝPOÈET DEVÄDESIATDÒOVÉHO PRIEMERNÉHO ÈISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV
A ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Devädesiatdòový priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky
v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený èíslom 365 a vynásobený èíslom 90:
Výaok primárneho benzínu
A. Rafinérska výroba primárneho benzínu
B. Primárny benzín pouitý ako rafinérske palivo
C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D. Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov
E. Percento výaku primárneho benzínu = (A  B  C)/D) x 100
Èistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F. Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov
G. Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov
H. Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov
I. Èistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F  G  H
J. Èistý dovoz ropy a ropných polotovarov zníený o kontantný podiel primárneho benzínu = I x 0, 96 (Ak E je vyie
ako 7, potom J= I x (1  E/100))
Èistý dovoz ropných výrobkov
K. Dovoz ropných výrobkov
L. Dovoz primárneho benzínu
M. Vývoz ropných výrobkov
N. Vývoz primárneho benzínu
O. Zmena stavu zásob ropných výrobkov
P. Zmena stavu zásob primárneho benzínu
Q. Èistý dovoz ropných výrobkov zníený o èistý dovoz primárneho benzínu = (K  L)  (M  N)  (O  P)
R. Èistý dovoz ropných výrobkov zníený o èistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q x 1,065
Devädesiatdòový priemerný èistý dovoz
Metóda è. 1:
S. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J + R)
T. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)
U. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)
35

) Oddiel 4 prílohy B k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
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Metóda è. 2:
V. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I  E + R)
W. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)
X. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)
Metóda è. 3:
Y. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1  E/100))+R)
Z. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)
ZZ. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)
2. Ak percento výaku primárneho benzínu v riadku E je menie ako 7 %, potom sa pri výpoète devädesiatdòového
èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pouije metóda è. 1.
3. Ak percento výaku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väèie ako 7 %, potom sa pri výpoète devädesiatdòového èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pouije metóda è. 2 alebo metóda è. 3.
4. Na výpoèet mnostva núdzových zásob v dòoch priemerných èistých dovozov sa pouije tá metóda, ktorej výsledok
dosiahne vyiu hodnotu.
5. Èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa poèíta v tisícoch ton.
III. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DÒOCH PRIEMERNÝCH ÈISTÝCH DOVOZOV
1. Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov zníené o kontantný podiel primárneho benzínu = A x 0, 96
2. Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov zníené o zásoby primárneho benzínu = C  D
F. Zásoby ropných výrobkov zníené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1, 065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G + H + I + J)
L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1, 2
3. Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
M. Metóda è. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez zapoèítania zásob primárneho
benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyèerpate¾nos skladovacích zariadení = (B + F) x 0, 9
N. Metóda è. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez zapoèítania zásob primárneho
benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyèerpate¾nos skladovacích zariadení = (B + L) x 0, 9
4. Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dòoch priemerných èistých dovozov
O. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
P. Poèet dní priemerného èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy è. 1 = M/O
Q. Poèet dní priemerného èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy è. 2 = N/O
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Príloha è. 4
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

VÝPOÈET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE
DOMÁCEJ SPOTREBY
I. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DÒOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba ropných výrobkov na prísluný rok je podielom celkovej spotreby ropných výrobkov
predchádzajúceho kalendárneho roka a poètu dní tohto roka.
2. Priemerná devädesiatdòová spotreba ropných výrobkov na prísluný rok sa vypoèíta vynásobením priemernej
dennej spotreby ropných výrobkov pod¾a odseku 1 èíslom 90.
3. Na urèenie celkového mnostva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách ropných výrobkov sa ropa a ropné
polotovary prepoèítajú pod¾a jedného z pravidiel, ktoré urèí Správa rezerv na kadý kalendárny rok, a to:
a) vzájomným pomerom mnostiev ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom
roku,
b) vzájomným pomerom mnostiev plánovanej výroby ropných výrobkov v rafinériách na daný kalendárny rok
alebo
c) podielom celkového vyrobeného mnostva ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného mnostva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na
ropné výrobky uvedené v prílohe è. 1 a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4. Núdzové zásoby v poète dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka kadého ropného výrobku je podiel
mnostva núdzových zásob ropných výrobkov zvýený o mnostvo ropy a ropných polotovarov prepoèítané na ropné výrobky pod¾a odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypoèítanej pod¾a odseku 1. Výsledok
sa zaokrúhli na jedno desatinné èíslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dòoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súètom mnostva zásob vetkých
ropných výrobkov vydeleným súètom priemerných denných spotrieb ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na
celé èíslo smerom nahor.
6. Spotreba ropných výrobkov sa poèíta v tisícoch ton.
II. METÓDA VÝPOÈTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY
1. Ropný ekvivalent domácej spotreby na úèely výpoètu osobitných zásob pod¾a § 5 sa musí vypoèíta pod¾a tejto metódy:
Domáca spotreba predstavuje súèet agregátu zistené hrubé domáce dodávky,36) do ktorého sa zahàòajú len tieto
výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze akého benzínu alebo
JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a aký vykurovací olej
(s nízkym aj vysokým obsahom síry).35)
2. Domáca spotreba urèitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 2 sa vypoèíta ako zistené hrubé domáce dodávky tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahàòajú do výpoètu.
4. Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypoèíta vynásobením koeficientom 1,2.

36

) Bod 3.2.1 prílohy C k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOÈET A SADZBA POPLATKU
1. Základom poplatku je mnostvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikate¾ uviedol do daòového vo¾ného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky
z tretích tátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané
ropné výrobky pod¾a tvrtého bodu písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky pod¾a tvrtého bodu písm. c).
2. Poplatok sa vypoèíta ako súèin základu poplatku a príslunej sadzby poplatku pod¾a tvrtého bodu.
3. Výka poplatku sa zaokrúh¾uje na celé eurá smerom nahor.
4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31,
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 a 2710 12 70 ..................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,
b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21,
2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17
a 2710 20 19 ...................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,
c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20
35, 2710 20 39 ................................... 19, 65 eura za 1 000 kilogramov.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 373/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa èlenským tátom ukladá povinnos udriava minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).
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374
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2012,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva
zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam úèinných
látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 190/2012 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie
do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 190/2012 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. Príloha è. 1 sa dopåòa bodmi 54 a 58, ktoré znejú:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2011 Z. z.,

1000 g/kg 30. apríl 2016

975 g/kg 30. apríl 2016

ES è.: 231-595-7
CAS è. neuverejòuje sa

kyselina chlorovodíková

Opis: výaok zo semien rastliny Azadirachta
indica extrahovaný vodou a ïalej spracovaný
pomocou organických rozpúadiel
56. kyselina chlorovodíková
999 g/kg 30. apríl 2016

ES è.: 283-644-7
CAS è.: 84696-25-3

Názov IUPAC sa neuplatòuje

55. výaok z rastliny Azadirachta indica

ES è.: 203-937-5
CAS è.: 112-12-9

undekán-2-ón

54. metyl(nonyl)ketón

Pri posudzovaní iadosti o autorizáciu výrobku pod¾a osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také pouitia alebo expozièné scenáre
a súvisiace riziká pre ¾udí a ivotné prostredie,
ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
Podmienky autorizácie:
Balenie výrobkov urèených na iné ako profesionálne pouitie musí minimalizova expozíciu pouívate¾ov okrem prípadov, ak sa v iadosti o povolenie výrobku preukáe, e riziko na zdravie
mono zníi na prijate¾nú úroveò iným spôsobom.

2

30. apríl 2024

30. apríl 2024

19 Hodnotenie rizika na úrovni Európskej únie
bolo zamerané iba na iné ako profesionálne
spôsoby pouitia vo vnútorných priestoroch.
Pri posudzovaní iadosti o autorizáciu výrobku pod¾a osobitných predpisov 4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také pouitia alebo expozièné scenáre
a súvisiace riziká pre ¾udí a ivotné prostredie,
ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
18 Pri posudzovaní iadosti o autorizáciu výrobku
pod¾a osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné,
také pouitia alebo expozièné scenáre a súvisiace riziká pre ¾udí a ivotné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne
zahrnuté pri hodnotení rizík.
Podmienky autorizácie:
Uplatnia sa primerané opatrenia na zmieròovanie rizika na ochranu povrchových vôd, sedimentu a necie¾ových èlánkonocov.

30. apríl 2024
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57.

ES è.: 417-680-3
CAS è.: 101463-69-8

1-[4-(2-chloro-alfa, alfa, alfa-trifluoro-para-tolyloxy)-2-fluorofenyl]-3-(2,6-difluoro-benzoyl)-moèovina

flufenoxurón

960 g/kg 31. január 2016 31. január 2017

8

Vzh¾adom na zistené riziká, ktoré predstavuje
úèinná látka flufenoxurón, predtým, ako sa
obnoví jej zaradenie do prílohy, podrobí sa porovnávaciemu hodnoteniu pod¾a osobitného
predspisu.5)
Hodnotenie rizika na úrovni Európskej únie
zoh¾adnilo pouitie oetreného dreva na miestach, kde neboli ustajnené zvieratá a oetrené
drevo nebolo v kontakte s potravinami alebo
krmivami.
Centrum neautorizuje výrobky na pouitie,
ktoré nebolo súèasou reprezentatívneho
hodnotenia na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
1. Výrobky sa môu poui iba na oetrenie
dreva urèeného na pouitie vo vnútorných
priestoroch.
2. Výrobky autorizované na priemyselné alebo
profesionálne pouitie sa musia pouíva
pod¾a bezpeèných prevádzkových postupov
a s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v iadosti o autorizáciu výrobku nepreukáe, e riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných alebo
profesionálnych pouívate¾ov, mono zníi
na prijate¾nú úroveò iným spôsobom.
3. Prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie
rizika s cie¾om ochrany pôdneho a vodného
prostredia. Na oznaèení výrobkov a kartách
bezpeènostných údajov, ak sa prikladajú, sa
uvedie, e èerstvo oetrené drevo sa po oetrení musí skladova zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo aj zakryté,
aj na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa
predilo priamym únikom výrobku do pôdy
alebo vody, a e akéko¾vek úniky pri pouívaní výrobku sa musia zachyti na úèely opätovného pouitia alebo likvidácie.

Strana 2584
Zbierka zákonov è. 374/2012
Èiastka 93

ES è.: 451-900-9
CAS è.: 894406-76-9

Reakèná zmes N,N-didecyl-N,N-dimetylamónium karbonátu a N,N-didecyl-N,N-dimetylamónium bikarbonátu

58. didecyl-dimetyl-amónium-karbonát

Hmotnos Neuplatòuje sa. 31. január 2023
suiny:
740 g/kg
8

Pri posudzovaní iadosti o autorizáciu výrobku pod¾a osobitných predpisov4) centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také pouitia alebo expozièné scenáre
a súvisiace riziká pre ¾udí a ivotné prostredie,
ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
Z hodnotenia na úrovni EÚ boli vylúèené iné
pouitia ako pouitia profesionálnymi pouívate¾mi.
Podmienky autorizácie:
1. Výrobky autorizované na priemyselné pouitie musia sa pouíva pod¾a bezpeèných
prevádzkových postupov a s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v iadosti o autorizáciu výrobku nepreukáe, e
riziká mono zníi na prijate¾nú úroveò
iným spôsobom.
2. Na oznaèení výrobkov a kartách bezpeènostných údajov, ak sa prikladajú, sa uvedie, e priemyselná aplikácia sa vykoná
v uzavretom priestore alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a èerstvo oetrené drevo sa po oetrení
musí skladova zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo aj zakryté,
aj na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby
sa predilo priamym únikom výrobku do
pôdy alebo vody, a e akéko¾vek úniky sa
musia zachyti na úèely opätovného pouitia alebo likvidácie.
3. Nepovo¾uje sa pouitie výrobkov na oetrenie
dreva, ktoré bude v kontakte so sladkou vodou
alebo ktoré sa pouije vo vonkajích kontrukciách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou,
alebo dreva urèeného na èasté namáèanie,
alebo dreva nepretrite vystaveného vplyvu
poveternostných podmienok, alebo èasto vystavené navlhnutiu, ak sa nepredloia údaje,
ktoré preukazujú, e výrobok spåòa podmienky pod¾a osobitných predpisov,4) prièom sa, ak
je to potrebné, uplatnia vhodné opatrenia na
zmiernenie rizika..
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2. Príloha è. 3 sa dopåòa bodmi 8 a 12, ktoré znejú:
8. Smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L
123, 9. 5. 2012).
9. Smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi výaok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej
smernici (Ú. v. EÚ L 123, 9. 5. 2012).
10. Smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi kyselinu chlorovodíkovú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v.
EÚ L 124, 11. 5. 2012).
11. Smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012).
12. Smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej
smernici (Ú. v. EÚ L 227, 23. 8. 2012)..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. februára

2013 okrem prílohy è. 1 bodu 57, ktorý nadobúda úèinnos 1. februára 2014, a prílohy è. 1 bodov 54 a 56,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. mája 2014.

Robert Fico v. r.
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375
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 2b ods. 2 zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 22. novembra 2012 è. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z úètovníctva a údajov potrebných na úèely hodnotenia plnenia rozpoètu verejnej správy.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
Opatrením sa zruuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 è. MF/20414/2007-31,
ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z úètovníctva a údajov potrebných na úèely hodnotenia plnenia rozpoètu verejnej správy (oznámenie è. 567/2007 Z. z.)
v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 è. MF/27059/2008-311 (oznámenie è. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 è. MF/23989/2009-31 (oznámenie è. 554/2009 Z. z.), opatrenia z 29. novembra 2010 è. MF/24301/2010-31
(oznámenie è. 454/2010 Z. z.) a opatrenia z 10. januára 2012 è. MF/6430/2012-311 (oznámenie è. 14/2012 Z. z.).
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 9/2012 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.
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376
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala pod¾a § 41 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. novembra 2012 è. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa ustanovuje výka poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska
pri doh¾ade nad dohliadanými subjektmi.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 44/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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