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ZÁKON
z 29. januára 2013,
ktorým sa mení a dopåòa 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
neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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., zákona è. 189/2012 Z. z. a zákona
è. 373/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
slovom a a pripájajú sa tieto slová: spotreba elektriny v stavebnej èasti zariadenia na výrobu elektriny,
technologickej èasti zariadenia na výrobu elektriny
a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na úèely
výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,.
2. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: ktorým je títkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny vyuívajúceho ako zdroj slneènú
energiu je celkovým intalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny súèet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,.
3. V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slová na základe vkladá
slovo právoplatného a za slovo povolené sa vkladá
slovo trvalé.
4. V § 2 ods. 3 písm. g) sa za slovo sústave vkladajú
slová a je trvalo preukázate¾ne oddelený od distribuènej sústavy.
5. V § 2 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) èasom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do
prevádzky dátum, keï bolo na základe právoplatného kolaudaèného rozhodnutia3) povolené trvalé uívanie zariadenia na výrobu biometánu..
6. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová priamo
alebo prostredníctvom miestnej distribuènej sústavy7).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
7. V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúajú slová ak podiel
tepla dodaného na technologické úèely je najviac 40 %
z vyuite¾ného tepla,.
8. V § 3 ods. 5 sa èíslo 100 nahrádza èíslom 30.
9. V § 3 odsek 6 znie:

(6) Podpora pod¾a odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov
od èasu uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od
roku rekontrukcie alebo modernizácie9) technologickej èasti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora pod¾a
odseku 1 písm. b) a d) sa vzahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým intalovaným výkonom
do 1 MW po celú dobu ivotnosti zariadenia výrobcu
elektriny..
10. V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Rekontrukcia alebo modernizácia technologickej èasti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpeèi
technologické zhodnotenie zariadenia spoèívajúce najmä v preukázate¾nom zvýení úèinnosti, zvýení intalovaného výkonu, zníení vlastnej spotreby energie alebo zníení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré
výrobca preukáe znaleckým posudkom.
(8) Ak náklady na rekontrukciu alebo modernizáciu
technologickej èasti zariadenia výrobcu elektriny pod¾a
odseku 6 sú niie ako 50 % investièných nákladov na
obstaranie novej porovnate¾nej technologickej èasti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu
elektriny vyuívajúce ako zdroj vodnú energiu s intalovaným výkonom do 2 MW, tak doplatok pod¾a
odseku 1 písm. c) sa zniuje nasledovne:
a) v rozsahu menej ako 50 % do 40 % vrátane, najmenej
o 20 %,
b) v rozsahu menej ako 40 % do 30 % vrátane, najmenej
o 40 %,
c) v rozsahu menej ako 30 % do 20 % vrátane, najmenej
o 60 %,
d) v rozsahu menej ako 20 % do 10 % vrátane, najmenej
o 80 %,
e) v rozsahu menej ako 10 % o 100 %..
Doterajie odseky 7 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 13.
11. V § 3 ods. 10 sa èíslo 100 nahrádza èíslom 30.
12. V § 3 ods. 11 sa za slová na dodávku vyuite¾ného tepla, vkladajú slová ktorá nezahàòa teplo pouité
na energetické spracovanie zvyku biologicky rozloite¾ného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu,.
13. § 3 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Podpora pod¾a odseku 1 písm. b) a c) sa nevzahuje na zariadenia výrobcu elektriny vyuívajúce ako
zdroj vodnú energiu s celkovým intalovaným výkonom
nad 5 MW..
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14. V § 3a ods. 3 sa slovo roku nahrádza slovom
èasu.
15. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:
§ 3b
(1) Právo na podporu pod¾a § 3 a 3a sa nevzahuje na
zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu biometánu, ktoré bolo
a) postavené bez osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b) postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2) Právo na podporu pod¾a § 3 zaniká pre zariadenie
výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny poèas
15-roènej doby podpory dvakrát právoplatne uloená
pokuta pod¾a § 16 ods. 2, a to dòom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute
a) za zvýenie celkového intalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi9b) o viac ako pä percent,
b) za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu
elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúèelnému vyuitiu vyrobenej elektriny alebo vyuite¾ného tepla,
c) za zistené neúmerné mnostvo elektriny, na ktoré sa
vzahuje doplatok pod¾a § 3 ods. 1 písm. c), ktoré nie
je úmerné pouitému zariadeniu výrobcu elektriny
a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

16. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová priamo
alebo prostredníctvom miestnej distribuènej sústavy.
17. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) vráti prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej
sústavy doplatok pod¾a § 3 ods. 1 písm. c), ktorý mu
bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory pod¾a tohto zákona..
18. V § 4 ods. 7 sa slová spoloèným spa¾ovaním nahrádzajú slovami spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním.
19. § 4 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Výrobca elektriny vyuívajúci ako zdroj slneènú
energiu je povinný oznaèi kadý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone..
20. V § 5 ods. 7 druhej vete sa slová trhovú cenu nahrádzajú slovami cenu najmenej vo výke ceny elektriny na straty pod¾a § 6 ods. 1 písm. b).
21. V § 6 ods. 4 sa slovo zvýi nahrádza slovom
zmení a za slovo zvýenie sa vkladajú slová alebo
zníenie.
22. V § 6 ods. 5 sa za slovo výstavbe vkladá èiarka
a slová rekontrukcii alebo modernizácii.
23. V § 6 ods. 7 sa èíslo 90 nahrádza èíslom 80.
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24. V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: spa¾ovaním komunálnych odpadov s podielom biologicky rozloite¾nej
zloky odpadov nad 55 %, spa¾ovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a z roènej výroby tepla nevyuije najmenej 50 % na dodávku vyuite¾ného tepla..
25. V § 8 ods. 2 sa vypúa písmeno n).
26. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§12b
Zmena, zruenie a oprava potvrdenia
(1) Úrad na iados výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruí
potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie
o pôvode biometánu, ak sa preukáe, e bolo vydané na
základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov. V konaní z vlastného podnetu úrad umoní výrobcovi elektriny a výrobcovi biometánu vyjadri sa k dôvodom zmeny alebo zruenia potvrdenia o pôvode
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, potvrdenia
o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu.
Ustanovenia § 7, 8 a 12 sa pouijú primerane.
(2) Proti zmene alebo zrueniu potvrdenia o pôvode
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, potvrdenia
o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu
môe poda výrobca elektriny a výrobca biometánu v lehote 15 dní od doruèenia potvrdenia alebo oznámení
o zruení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na
konanie o námietkach sa § 13 pouije primerane.
(3) Chyby v písaní, v poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu úrad kedyko¾vek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu
elektriny alebo výrobcu biometánu..
27. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami ab) a ae),
ktoré znejú:
ab) výrobca elektriny, ak zvýi celkový intalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
ac) výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúèelnému vyuitiu vyrobenej elektriny
alebo vyuite¾ného tepla,
ad) výrobca elektriny za pouitie prídavných zariadení,
ktorými dosiahne neúmerné mnostvo vyrobenej
elektriny, na ktoré sa vzahuje doplatok pod¾a § 3
ods. 1 písm. c), a ktoré nie je úmerné pouitému zariadeniu výrobcu elektriny,
ae) výrobca elektriny, ak nevráti prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy doplatok pod¾a § 3
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Èl. II

ods. 1 písm. c), ktorý mu bol vyplatený v rozpore
s podmienkami podpory pod¾a tohto zákona..
28. V § 16 ods. 2 písmeno a) znie:
a) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) a d), f) a n) a ab) a ae),.

Èiastka 10

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2013
okrem èl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona

è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z. a zákona è. 96/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 9 odsek 5 znie:
(5) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej
v odseku 3, prísluný orgán, ktorý priestupok prejednal, o tom bezodkladne informuje najbliie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 365/2004 Z. z.
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 539/2005 Z. z., zákona è. 326/2007
Z. z., zákona è. 85/2008 Z. z., zákona è. 384/2008
Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z. a zákona è. 388/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2a ods. 3 sa za slovo znevýhodòujú vkladajú
slová alebo by mohli znevýhodòova.
2. V § 8 sa vypúa odsek 8.
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 8.
Poznámky pod èiarou k odkazom 11b a 11c sa vypúajú.
3. V § 8a odsek 1 znie:
(1) Diskriminácia nie je prijatie doèasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými
právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo
etnického pôvodu, príslunosti k národnostnej menine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku
alebo zdravotného postihnutia, ktorých cie¾om je zabezpeèi rovnos príleitostí v praxi. Doèasnými vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia
a) zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne postihnutí prísluníci znevýhodnených skupín,
b) spoèívajúce v podporovaní záujmu prísluníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie,
kultúru, zdravotnú starostlivos a sluby,
c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti

a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených
prípravných programov pre prísluníkov znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom írenia informácií o týchto programoch alebo o monostiach
uchádza sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11d sa vypúa.
4. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. apríla 2013
Diskrimináciou nie je pouitie rozdielov pri stanovení
výky poistného a výpoètu poistného plnenia pod¾a § 8
ods. 8 v znení úèinnom do 31. marca 2013 v poistných
zmluvách uzavretých pred 1. aprílom 2013..
Èl. II
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008
Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 186/2009
Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona è. 129/2010
Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 332/2011
Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011
Z. z. sa mení takto:
1. V § 35 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 3.
2. V prílohe è. 2 sa vypúa bod 14.
Doterajie body 15 a 17 sa oznaèujú ako body 14 a
16.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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33
ZÁKON
z 5. februára 2013
o podpore po¾nohospodárskej prvovýroby v roku 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Tento zákon upravuje poskytovanie podpory v roku
2013 osobe podnikajúcej v po¾nohospodárskej prvovýrobe, ktorej výsledkom je výroba po¾nohospodárskych
produktov1) (ïalej len iadate¾) formou dotácie na
úhradu èasti spotrebnej dane z minerálnych olejov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) spotrebovaných v po¾nohospodárskej prvovýrobe (ïalej len dotácia) z rozpoètovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za podmienok
ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.2)
§2
(1) Dotácia sa poskytuje iadate¾ovi, ktorý
a) spotrebúva na po¾nohospodársku prvovýrobu minerálny olej pod¾a kódu kombinovanej nomenklatúry
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
(ïalej len minerálny olej),
b) nakúpi na úèely svojho podnikania preukázate¾ne
zdanený minerálny olej3) na daòovom území4),
c) vedie evidenciu o spotrebe minerálneho oleja,
d) nie je podnikom v akostiach.
(2) Splnenie podmienok pod¾a odseku 1 preukazuje
iadate¾ Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ïalej
len platobná agentúra)
a) dokladom, e predmetom jeho podnikania je po¾nohospodárska prvovýroba,
b) dokladom o kúpe minerálneho oleja preukázate¾ne
zdaneného na daòovom území,
c) výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja,
d) písomným vyhlásením, e nie je podnikom v akostiach.
(3) Splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu6)
preukazuje iadate¾ platobnej agentúre dokladmi pod¾a osobitného predpisu.7)
1

(4) iados o poskytnutie dotácie (ïalej len iados)
predkladá iadate¾ platobnej agentúre do 31. marca
2013 na základe výzvy na predkladanie iadosti zverenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle. Súèasou výzvy na predkladanie iadosti sú kritériá na hodnotenie podniku v akostiach.
(5) Doklady pod¾a odseku 2 písm. a) a d) a odseku 3
sú prílohou iadosti.
(6) Doklady pod¾a odseku 2 písm. b) a c) predkladá
iadate¾ platobnej agentúre najneskôr do 15. októbra
2013.
(7) Platobná agentúra po vyhodnotení vetkých prijatých iadostí doruèí iadate¾ovi návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

§3
(1) Platobná agentúra poskytuje dotáciu v sume
0,153 eura/1 minerálneho oleja, a to najviac do mnostva
a) 25,45 l/ha po¾nohospodárskej pôdy obhospodarovanej iadate¾om,
b) 54,30 l/ve¾ká dobytèia jednotka v chove iadate¾a.
(2) Spôsob urèenia výmery po¾nohospodárskej pôdy
iadate¾a a spôsob urèenia poètu ve¾kých dobytèích
jednotiek iadate¾a uvedie platobná agentúra vo výzve
na predkladanie iadosti.
(3) Ak limit výdavkov na dotácie je mení ako súèet
súm poadovaných dotácií, kadá dotácia je rovnomerne krátená.

§4
(1) Kontrolu dodriavania podmienok poskytovania
dotácie vykonáva platobná agentúra.
(2) Nedodranie zmluvne dohodnutých podmienok
a podmienok pod¾a § 2 sa povauje za poruenie finanènej disciplíny pod¾a osobitého predpisu.8)

) Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
) Napríklad èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, § 8a
ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
3
) § 15 ods. 3 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov.
4
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 98/2004 Z. z.
5
) § 6 zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6
) § 8a ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
7
) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
8
) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
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§5
(1) Platobná agentúra je povinná poskytnú orgánu
vykonávajúcemu správu spotrebnej dane z minerálnych olejov9) pod¾a sídla iadate¾a, ktorému bola poskytnutá dotácia, preh¾ad poskytnutých dotácií, a to
do 31. januára 2014.
(2) Ak orgán oprávnený vykonáva správu spotrebnej
dane z minerálnych olejov zistí pri výkone daòového
dozoru alebo daòovej kontroly skutoènosti vyvolávajúce pochybnosti o splnení podmienok na poskytnutie
dotácie, oznámi zistené skutoènosti platobnej agentú-

re. Podnet správcu dane platobná agentúra preverí,
a ak zistí poruenie finanènej disciplíny, postupuje
pod¾a osobitného predpisu.8)
§6
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie, ktoré sú uvedené v prílohe.
§7
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2013.

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

9

) § 3 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 546/2011 Z. z.
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Príloha
k zákonu è. 33/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o retrukturalizácii právneho rámca Spoloèenstva pre zdaòovanie
energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1, Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení
smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004)
a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157,
30. 4. 2004).
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34
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky
a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z.
výnos z 20. februára 2013 è. 39/2013 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2013.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2013.
Týmto výnosom sa zruuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2012 è. 20/2012 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2012 (oznámenie
è. 66/2012 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2013.
Výnos je uverejnený v èiastke 18/2013 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riadite¾stvách Policajného zboru a na okresných riadite¾stvách Policajného zboru.
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35
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 28. januára 2013 bol
v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013  2017.
Program nadobudol platnos 28. januára 2013 v súlade s èlánkom 22.
Do textu programu mono nahliadnu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

