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432
ZÁKON
z 27. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 393/2011
Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 402/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa za slová priemyselné dráhy vkladajú slová v súkromnom vlastníctve slúiace pre nákladnú dopravu vlastníka dráhy.
2. V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
na iné úèely.
3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
(1) Ak vlastník stavby elezniènej dráhy okrem vleèky v súkromnom vlastníctve a jej súèastí alebo stavby
v ochrannom pásme elezniènej dráhy okrem vleèky
v súkromnom vlastníctve, ktorá slúi prevádzke dráhy,
nie je vlastníkom pozemku pod týmito stavbami, má
vlastník týchto stavieb k pozemku pod nimi právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je
jeho uívanie, výkon správy, údrby, opráv a rekontrukcie stavieb na nich umiestnených a na zabezpeèenie prístupu k nim.
(2) Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnute¾ností pod¾a odseku 1 podá vlastník stavby elezniènej dráhy alebo jej súèastí alebo stavby v ochrannom
pásme elezniènej dráhy, ktorá slúi prevádzke dráhy.
(3) Ak je vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti obmedzený v dôsledku umiestnenia stavieb pod¾a odseku 1
v obvyklom uívaní nehnute¾nosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu stanovenú znaleckým posudkom za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti..
4. Slová odboèková výhybka vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami odboèná výhybka v príslunom tvare.
5. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Kriovanie dráh s cestnými komunikáciami zriaïuje, roziruje a zabezpeèuje ten, z koho podnetu
k tomu dochádza..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.

6. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Pri úrovòovom kriovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednos pred cestnou premávkou. Úrovòové kriovanie dráhy s cestnou
komunikáciou musí by oznaèené pod¾a pravidiel pre
dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za dopravné znaèky oznaèujúce úrovòové kriovanie dráhy
s cestnou komunikáciou zodpovedá prevádzkovate¾
dráhy. Za dopravné znaèky upozoròujúce uívate¾a
cestnej komunikácie na úrovòové kriovanie dráhy
zodpovedá správca komunikácie. Ak ide o hlavnú elezniènú tra, musí by úrovòové kriovanie dráhy s cestnou komunikáciou zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným signalizaèným zariadením
dráhy, za ktoré zodpovedá prevádzkovate¾ dráhy..
7. V § 17 ods. 1 písm. a) sa za slovo opravy, vkladá
slovo údrba,.
8. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: strojnotechnologických podsystémov lanových
dráh a oce¾ových kontrukcií zdvíhacích zariadení,.
9. V § 18 ods. 3 písm. e) sa na konci spojka nahrádza bodkou a vypúa sa písmeno f).
10. Nadpis § 25 znie: Spôsobilos na vedenie dráhových vozidiel a riadenie chodu lanovej dráhy.
11. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Riadi
chod lanovej dráhy môe len drite¾ preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy..
12. V § 25 ods. 2 sa za slová vedenie dráhových vozidiel vkladajú slová alebo preukazu na riadenie chodu
lanovej dráhy a na konci sa pripája táto veta: Preukaz
na vedenie dráhového vozidla a preukaz na riadenie
chodu lanovej dráhy sú platné desa rokov odo dòa
jeho vydania..
13. V § 25 ods. 3 úvodnej vete sa za slová vedenie
dráhových vozidiel vkladajú slová alebo preukaz na
riadenie chodu lanovej dráhy.
14. V § 25 ods. 3 písmeno c) znie:
c) dosiahol vek
1. 20 rokov, ak ide o vedenie eleznièného vozidla,
ko¾ajového vozidla pre peciálnu dráhu, elektrièky a 24 rokov, ak ide o vedenie trolejbusu,
2. 19 rokov, ak ide o vedenie ko¾ajového vozidla na
peciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlos
na 40 km/hod., alebo eleznièného vozidla na
vleèke, alebo o posun a zoraïovanie vlakov,
3. 18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy,.
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15. V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Bezpeènostný orgán vydá preukaz na vedenie
dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy po uplynutí platnosti tomu, kto predloí
iados s dokladmi pod¾a odseku 3 písm. a), b) a e)..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
16. V § 25 ods. 5 a 6 sa za slová vedenie dráhového
vozidla vkladajú slová alebo preukazu na riadenie
chodu lanovej dráhy.
17. V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Skúobný komisár vykoná praktickú skúku tých uchádzaèov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla, ktorým nevykonával výcvik..
18. V § 26 ods. 2 písm. e) sa èiarka na konci nahrádza
spojkou a a vypúa sa písmeno f).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno f).
19. V § 26 ods. 6 písm. d) sa vypúa slovo opakovane.
20. V § 30 ods. 1 písm. e) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: zmena názvu
stanice a zastávky sa vykoná na náklady toho, z koho
podnetu ku zmene názvu dochádza,.
21. V § 30 ods. 2 písm. e) sa za slovo so vkladá slovo
spoloèenským.
22. § 30 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Prevádzkovate¾ dráhy je oprávnený vykáza alebo vyvies z obvodu dráhy osobu, ktorá svojím konaním
poruuje zákon, pokodzuje majetok, zneèisuje priestory v obvode dráhy, správa sa agresívne voèi zamestnancom a ostatným osobám alebo ohrozuje bezpeènos
a plynulos elezniènej dopravy.
(6) Prevádzkovate¾ dráhy môe vykonáva kontrolu
dodriavania predpisov dopravcov pôsobiacich na dráhe.
Pri zistení ványch nedostatkov tieto oznámi Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a bezpeènostnému orgánu..
23. V § 32 ods. 2 písm. h) sa slovo obsluhu nahrádza slovami riadenie chodu.
24. V § 32 ods. 7 písm. a) sa za slovo sa vkladajú
slová bez váneho dôvodu.
25. V § 33 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka
a psychologické vyetrenie zamestnanca sa vykonáva
po zavinení alebo spoluzavinení vánej nehody alebo
menej nehody. Zamestnávate¾ urèí, èi sa mimoriadna
lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyetrenie vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhorenia zdravotného stavu zamestnanca,
ktorý zniuje alebo inak obmedzuje spôsobilos zamestnanca vykonáva pracovnú èinnos, alebo po preruení práce presahujúcom es mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce úèastníkom traumatizujúcej
udalosti, najmä priamym úèastníkom vánej nehody
alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo
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váneho zranenia ¾udí, zamestnávate¾ je povinný
zabezpeèi mu odbornú psychoterapeutickú starostlivos.
(4) Poverená právnická osoba pod¾a § 102 ods. 1
písm. q) druhého bodu posudzuje zdravotnú spôsobilos lekárom so pecializáciou v pecializaènom odbore
veobecné lekárstvo a psychickú spôsobilos psychológom v certifikovanej pracovnej èinnosti dopravná psychológia. Základné kritériá pre lekára posudzujúceho
zdravotnú spôsobilos a psychológa posudzujúceho
psychickú spôsobilos osôb, ktoré vykonávajú pracovné èinnosti na elezniènej dráhe, sú aj znalosti rizík príslunej pracovnej pozície posudzovanej osoby..
26. V § 34 ods. 3 písm. e) sa vypúa bodkoèiarka
a tieto slová: to neplatí, ak ide len o prevádzkovanie
vleèky.
27. V § 80 ods. 9 prvej vete sa nad slovo interoperability umiestòuje odkaz 27b a druhá veta sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27b znie:

27b) Vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoloèných pecifikáciách registra elezniènej infratruktúry (Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2011)..

28. V § 83 ods. 3 sa slová vo Vestníku Ministerstva
dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
nahrádzajú slovami vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len vestník ministerstva).
29. V § 84 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Systém riadenia bezpeènosti manaéra infratruktúry
a eleznièného podniku zabezpeèí kontrolu rizík spojených s ich èinnosou vrátane rizík vyplývajúcich z èinnosti iných osôb..
30. V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová s pohybom eleznièného vozidla nahrádzajú slovami s prevádzkou
vlaku.
31. V § 97 ods. 2 úvodná veta znie: Vyetrovate¾ovi
sa umoní vykonáva úlohy pod¾a tohto zákona èo najúèinnejím spôsobom a v èo najkratom èase. Najmä sa
mu umoní.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a sa vypúa.
32. V § 97 odsek 3 znie:
(3) Vyetrovate¾ a prizvané osoby pri výkone svojich
úloh konajú nezávisle a majú oprávnenia bez súhlasu
inej osoby vstupova na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, k troskám eleznièných vozidiel
a k zariadeniam elezniènej infratruktúry a poadova
vysvetlenie od osôb, ktoré môu svojou výpoveïou prispie k vyetrovaniu. Prizvané osoby konajú len v rozsahu úloh urèených vyetrovate¾om. Subjekty zúèastnené na nehode alebo na mimoriadnej udalosti sú
povinné vyetrovate¾om a prizvaným osobám poskytnú poadované informácie, dokumenty a dôkazové
materiály..
33. V § 101 písmeno a) znie:
a) ministerstvo,.
34. V § 107 ods. 3 druhá veta znie: Na výkone tátneho dozoru sa môu zúèastòova ako prizvané osoby
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zamestnanci iných orgánov, právnické osoby alebo fyzické osoby..
35. V § 108 ods. 1 písmeno c) znie:
c) pokodí teleso dráhy, pokodí alebo odcudzí súèas
dráhy alebo naruí funkciu oznamovacieho, zabezpeèovacieho alebo telekomunikaèného zariadenia
dráhy,.
36. Za § 112a sa vkladá § 112b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 112b
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. februára 2014
Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred
1. februárom 2014 strácajú platnos uplynutím desiatich rokov odo dòa ich vydania. Preukazy na vedenie
dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014, ktoré platia viac ako desa rokov, strácajú platnos 31. decembra 2014..
37. V prílohe è. 1 bode 1.1 písmeno a) znie:
a) infratruktúra,.
38. V prílohe è. 1 bode 2.1 sa slová eleznièná infratruktúra nahrádzajú slovom Infratruktúra.
39. V prílohe è. 1 bode 2.3 sa slová v elezniènej infratruktúre nahrádzajú slovami na elezniènej sieti.
40. V prílohe è. 1 bode 2.4 sa slová elezniènej infratruktúre nahrádzajú slovami elezniènej sieti.
41. V prílohe è. 3 sa bod 1. Veobecné poiadavky dopåòa podbodom 1.6, ktorý znie:
1.6. Prístupnos
1.6.1. Subsystémy infratruktúra a eleznièné ko¾ajové vozidlá musia by prístupné osobám
so zdravotným postihnutím a osobám so
zníenou pohyblivosou, aby im zabezpeèili
rovnaký prístup ako ostatným, a to tým, e
sa zabráni vytváraniu prekáok alebo sa odstránia prekáky, a prijatím iných primeraných opatrení, najmä projektovaním, výstavbou, obnovou, modernizáciou, údrbou
a prevádzkou prísluných èastí subsystémov, ku ktorým má prístup verejnos.
1.6.2. Subsystémy prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave musia zabezpeèova
nevyhnutné funkcie vyadované na u¾ahèenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníenou pohyblivosou
na rovnakom základe s ostatnými, a to tým,
e sa zabráni vytváraniu prekáok alebo sa
odstránia prekáky a inými primeranými
opatreniami..
42. V prílohe è. 3 bode 2. Poiadavky pecifické pre
kadý subsystém podbode 2.1 sa slová eleznièná infratruktúra nahrádzajú slovom Infratruktúra
a dopåòa sa podbodom 2.1.2, ktorý znie:
2.1.2. Prístupnos
2.1.2.1. Subsystém infratruktúra, ku ktorému
má prístup verejnos, musí by prístup-
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ný osobám so zdravotným postihnutím
a osobám so zníenou pohyblivosou
v súlade s podbodom 1.6..
43. V prílohe è. 3 sa bod 2. Poiadavky pecifické pre
kadý subsystém podbod 2.4 Vozidlový park dopåòa
podbodom 2.4.5, ktorý znie:
2.4.5 Prístupnos
2.4.5.1. Subsystém eleznièné ko¾ajové vozidlá,
ku ktorým má prístup verejnos, musia
by prístupné osobám so zdravotným
postihnutím a osobám so zníenou pohyblivosou v súlade s podbodom 1.6..
44. V prílohe è. 3 bode 2. Poiadavky pecifické pre
kadý subsystém sa podbod 2.6 Prevádzka a riadenie
dopravy dopåòa podbodom 2.6.4, ktorý znie:
2.6.4. Prístupnos
2.6.4.1. Musia by prijaté primerané kroky, ktoré zabezpeèia, aby boli v prevádzkových
predpisoch urèené nevyhnutné funkcie
vyadované na zaistenie prístupnosti
pre osoby so zdravotným postihnutím
a osoby so zníenou pohyblivosou..
45. Príloha è. 3 sa v bode 2. Poiadavky pecifické pre
kadý subsystém podbode 2.7 Telematické aplikácie
pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu dopåòa
podbodom 2.7.5, ktorý znie:
2.7.5. Prístupnos
2.7.5.1. Musia by prijaté primerané kroky, ktoré zabezpeèia, aby boli v subsystémoch
pre telematické aplikácie vzahujúce sa
na cestujúcich urèené nevyhnutné
funkcie vyadované na zaistenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníenou pohyblivosou..
46. Príloha è. 15 sa dopåòa iestym bodom, ktorý
znie:
6. Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013,
ktorou sa mení a dopåòa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému elezníc v Spoloèenstve (Ú. v.
EÚ L 68, 12. 3. 2013)..
Èl. II
Zákon è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
zákona è. 260/2007 Z. z. a zákona è. 540/2008 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová do 15. marca nahrádzajú
slovami v termíne urèenom ministerstvom.
2. V § 8 ods. 1 sa vypúajú slová kadoroène do
30. júna.
Èl. III
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
zákona è. 313/2011 Z. z., zákona è. 393/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 133/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 5 sa slovo tratiach nahrádza slovom
dráhach.
2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
(1) Doprava na dráhe môe by vykonávaná ako verejná doprava alebo neverejná doprava.
(2) Verejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná
dráhovým podnikom na uspokojovanie veobecných
prepravných potrieb pod¾a vopred vyhlásených prepravných podmienok, zverejneného cestovného poriadku a tarify.
(3) Neverejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná dráhovým podnikom na uspokojovanie individuálnych prepravných potrieb pod¾a zmluvných podmienok..
3. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Objednávate¾om dopravných sluieb vo verejnej
doprave na dráhe na úèely tohto zákona je
a) orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpeèi
dopravnú obslunos územia v celotátnej doprave,
v regionálnej doprave a v mestskej doprave, alebo
b) iná osoba.3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, § 2 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 570/2005 Z. z., § 4 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

4. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na zabezpeèenie dopravnej obslunosti vo verejnej doprave pod¾a odseku 3 písm. a) objednávate¾ dopravných sluieb uzatvára s dráhovými podnikmi
zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme..
5. Nad § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie: Prepravné
podmienky vo verejnej doprave.
6. V § 10 odsek 3 znie:
(3) Podniky vykonávajúce v sektore elezniènej dopravy regionálnu nákladnú elezniènú dopravu alebo
vykonávajúce nákladnú elezniènú dopravu na elezniènej infratruktúre, ktorá je v súkromnom vlastníctve a slúi pre potreby vlastníka infratruktúry na jeho
vlastnú nákladnú dopravu, nemusia ma na vykonávanie tejto èinnosti licenciu, ak nevykonávajú prepravu
nebezpeèného tovaru alebo ivých zvierat. Podniky
pod¾a predchádzajúcej vety musia ma bezpeènostné
osvedèenie pod¾a osobitného predpisu10a) a primerane
spåòa povinnosti vzahujúce sa na eleznièný podnik..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 86 zákona è. 513/2009 Z. z..

7. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Povinnosti ustanovené pre eleznièný podnik
týmto zákonom a osobitným predpisom,11b) sa primerane vzahujú aj na iné podniky vykonávajúce èinnos
v elezniènej doprave..
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Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) Zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. V § 16 ods.1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) skontrolova pred odchodom vlaku z pohraniènej
stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajiu hranicu,11c) èi cestujúci sú
drite¾mi cestovných dokladov poadovaných na
vstup do prijímacieho tátu,.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11c znie:

11c) Èl. 2 druhý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje
kódex Spoloèenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb
cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105,
13. 4. 2006) v platnom znení..

9. V § 16 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) preukáza sa pred odchodom vlaku z pohraniènej
stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajiu hranicu,11c) cestovným dokladom poadovaným na vstup do prijímacieho tátu..
10. V § 25 ods. 4 písm. a) sa za slovo naruenie
vkladá slovo plynulosti.
11. V § 25 ods. 4 písm. b) sa slová výnimoèný jednorazový spoj vyuívajúci nahrádzajú slovami výnimoènú jednorazovú jazdu vyuívajúcu.
12. V § 25 ods. 4 písm. c) sa slová výnimoèný jednorazový spoj nákladnej dopravy pouitý nahrádzajú
slovami výnimoènú jednorazovú jazdu nákladného
vlaku pouitého.
13. V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:
b) úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnické,
dopravné s technickým zameraním alebo strojnícke;
vyuèenie v odbore elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania, ak ide o vydanie preukazu ruòovodièa pre vozidlá elezniènej údrby,.
14. V § 28 ods. 5 sa slovo ako nahrádza slovom
na.
15. V § 30 ods. 6 sa vypúajú slová na návrh
manaéra infratruktúry.
16. V § 32 ods. 2 sa slová frekvencie pod¾a príloh è. 3
a 4 nahrádzajú slovami periodicity pod¾a prílohy è. 4.
17. V § 36 ods. 1 písmeno h) znie:
h) poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov
po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznamy poverených právnických
osôb a kontroluje, èi proces posudzovania zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vykonávajú poverené právnické osoby,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti,
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhláky
è. 6/2012 Z. z..
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18. V § 36 ods. l písm. k) sa slová  na zostavovanie
cestovného poriadku nahrádzajú slovami schva¾uje
cestovný poriadok.
19. V § 36 ods. 1 písmeno l) znie:
l) poveruje právnické osoby kolením, vykonávaním
skúky odbornej spôsobilosti, poveruje vzdelávacie
zariadenia ako strediská odbornej prípravy ruòovodièov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznam poverených stredísk
odbornej prípravy a zverejòuje ich, poveruje právnické osoby skúaním ruòovodièov a iných zamestnancov v elezniènej doprave, ako aj kontroluje èinnos poverených stredísk prípravy ruòovodièov,.
20. V § 36 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
21. V § 42 ods. 1 písm. a) sa za slovo odstráni vkladá èiarka a slovo odcudzí.
22. V § 42 ods. 1 písm. b) sa za slovo odstráni vkladá èiarka a slovo odcudzí.
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23. V § 43 sa odsek 10 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) neskontroloval pred odchodom vlaku z pohraniènej
stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajiu hranicu,11c) èi cestujúci sú
drite¾mi cestovných dokladov poadovaných na
vstup do prijímacieho tátu..
24. V § 44 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) schva¾ovania cestovného poriadku a jeho zmien..
25. V § 44 ods. 4 sa slová príloha II nahrádzajú slovami príloha 2 a slová prílohy II sa nahrádzajú slovami prílohy 2.
26. V prílohe è. 2 bode 1.2 sa slovo myotropia nahrádza slovom myopia.
27. V prílohe è. 5 sa v piatom bode slová (Ú. v. EÚ
L 332, 4. 12. 2002) nahrádzajú slovami (Ú. v. EÚ L 332,
4. 12. 2012).
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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433
ZÁKON
z 27. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea
a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 554/2008 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z. a zákona è. 468/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je
a) rodiè nezaopatreného dieaa,
b) rodiè, ktorému bolo diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) osoba, ktorej je nezaopatrené diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
d) plnoleté2) nezaopatrené diea,
1. ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b),
2. ak má upravenú vyivovaciu povinnos od rodièov,
3. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov,
4. ktoré uzavrelo manelstvo,
5. ktorého manelstvo zaniklo alebo
e) maloletý rodiè, ktorý má priznané rodièovské práva
a povinnosti pod¾a osobitného predpisu.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 29 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 ods. 3 sa slová alebo b) nahrádzajú slovami
a c).

striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku,
môe si nárok na prídavok a príplatok k prídavku
uplatni kadý z rodièov najmenej na obdobie iestich
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

2b) §
è.
2c
)§
è.

24 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona
217/2010 Z. z.
24 ods. 3 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona
217/2010 Z. z..

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia § 34
zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 19 a 22 a 97 zákona
è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 324/2012 Z. z..
5. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Nezaopatrené diea pod¾a tohto zákona je aj diea, ktoré
a) je oslobodené od povinnosti dochádza do koly,3a)
b) sa vzdeláva v základnej kole pre iakov so zdravotným znevýhodnením4) alebo
c) je neschopné sa sústavne pripravova na povolanie
alebo vykonáva zárobkovú èinnos pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav, najdlhie do dosiahnutia plnoletosti.
(3) Nezaopatrené diea pod¾a tohto zákona nie je diea,
a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to
od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo
b) ktoré získalo vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa.5).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a, 4 a 5 znejú:

3a) § 19 ods. 9 zákona è. 245/2008 Z. z.
4
) § 97 zákona è. 245/2008 Z. z.
5
) § 53 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. § 2 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ak súd zverí maloleté diea do striedavej osobnej
starostlivosti obidvoch rodièov2b) alebo ak súd schváli
dohodu rodièov2c) o zverení dieaa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodièov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa
prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením
maloletého dieaa do striedavej osobnej starostlivosti
obidvoch rodièov alebo pred schválením dohody rodièov, ak sa rodièia maloletého dieaa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

6. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Sústavná príprava dieaa na povolanie pod¾a
tohto zákona je túdium, ktoré sa
a) organizuje na strednej kole dennou formou7) alebo
b) uskutoèòuje na vysokej kole dennou formou.8).

(6) Ak sa rodièia, ktorým bolo diea zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na

7) § 54 ods. 1 a 2 zákona è. 245/2008 Z. z.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3b sa vypúa.

Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
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) § 60 ods. 2 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona
è. 455/2012 Z. z..

7. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak sa
spojí prvý a druhý stupeò vysokokolského túdia,10a)
sústavná príprava dieaa na povolanie sa zaèína dòom
zápisu na také vysokokolské túdium. Ak sa zápis na
vysokokolské túdium uskutoèní pred zaèiatkom
akademického roka, v ktorom sa má zaèa túdium,
sústavná príprava dieaa na povolanie sa zaèína najskôr prvým dòom akademického roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 53 ods. 3 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona
è. 455/2012 Z. z..

8. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
§ 25 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou § 72 zákona è. 245/2008
Z. z..
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
§ 25 ods. 3 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou § 91 zákona è. 245/2008
Z. z..
10. V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovami prvého stupòa vypúa èiarka a slová ktoré pod¾a tudijného
programu nepresiahlo tandardnú dåku,.
11. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Sústavná príprava dieaa na povolanie pod¾a
tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa túdium preruilo..
12. Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 42 a § 63 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
) § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 20 a 21 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013
Z. z..

13. § 7 a 7a vrátane nadpisov znejú:
§ 7
Nárok na prídavok
(1) Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak
a) sa stará o nezaopatrené diea; podmienka starostlivosti o nezaopatrené diea oprávnenou osobou pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. d) sa povauje za splnenú,
b) má trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) na území
Slovenskej republiky alebo je osobou pod¾a osobitného predpisu.16a)
(2) Nárok na prídavok nevzniká, ak
a) sa nezaopatrenému dieau poskytuje starostlivos
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately17) alebo
v
peciálnom
výchovnom
zariadení17a) z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti,17b) predbeného
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opatrenia alebo rozhodnutia o uloení ochrannej
výchovy17c) alebo výchovného opatrenia,18) alebo
b) je nezaopatrené diea vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odòatia slobody.
(3) Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená
osoba pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a c) a e) a nezaopatrené
diea zdriavajú v táte, ktorý nie je èlenským tátom
Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vajèiarskou konfederáciou (ïalej len èlenský tát), a poèas pobytu
v tomto táte oprávnená osoba nie je povinne verejne
zdravotne poistená v Slovenskej republike.18a)
§ 7a
Nárok na príplatok k prídavku
Oprávnená osoba pod¾a § 2 ods. 3 má nárok na príplatok k prídavku, ak
a) má nárok na prídavok,
b) je poberate¾ starobného dôchodku, predèasného
starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac ako 70 % pod¾a osobitného predpisu,18b)
výsluhového
dôchodku
pod¾a
osobitného
predpisu18c) po dovàení veku potrebného na nárok
na starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,18d) poberate¾ obdobnej dávky poskytovanej príslunou intitúciou iného èlenského tátu alebo poberate¾ peòaného príspevku na opatrovanie18da)
a ïalia fyzická osoba, ktorá si môe uplatni daòový
bonus pod¾a osobitného predpisu,1) je poberate¾ takého dôchodku alebo peòaného príspevku na opatrovanie,
c) nevykonáva zárobkovú èinnos a zárobkovú èinnos
nevykonáva ani ïalia fyzická osoba, ktorá si môe
uplatni daòový bonus pod¾a osobitného predpisu,1)
a
d) nebol priznaný daòový bonus1) na nezaopatrené diea, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16a, 17 a 17c, 18
a 18da znejú:

16a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) è. 987/2009
zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) è. 883/2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpeèenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009)
v platnom znení.
17
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
17a
) § 120 zákona è. 245/2008 Z. z.
17b
) § 54 zákona è. 36/2005 Z. z.
17c
) § 33 písm. b) Trestného zákona.
18
) § 37 ods. 3 zákona è. 36/2005 Z. z.
18da
) § 40 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 180/2011
Z. z..

14. V § 9 posledná veta znie: Platite¾ na úèel rozho-
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dovania o prídavku a o príplatku k prídavku a osobitný
príjemca na úèel výkonu svojej funkcie sú oprávnení
získava bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosiè informácií..
15. V § 11 ods. 4 sa slová banky,19) ktorá má povolenie pôsobi ako banka na území Slovenskej republiky
nahrádzajú slovom banky19) a slovo cudziny sa nahrádza slovami tátu, ktorý nie je èlenským tátom.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:
19) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

16. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Ak oprávnená osoba je èlenom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom
osobitného príjemcu,19a) spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku urèí platite¾; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepouijú..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 23 zákon è. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

17. V § 11 ods. 6 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.
18. V § 11 ods. 6 písm. b) sa bodka nahrádza slovom
alebo a odsek 6 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je
prísluná intitúcia iného èlenského tátu..
19. V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Platite¾ rozhodne o obnovení výplaty prídavku,
ktorá sa zastavila pod¾a odseku 6 písm. c), ak prísluná
intitúcia èlenského tátu rozhodla o poskytnutí prídavku alebo obdobnej dávky v niej sume ako v sume
pod¾a § 8 alebo rozhodla o neposkytovaní prídavku alebo obdobnej dávky a ak je na výplatu prídavku prísluná Slovenská republika pod¾a osobitných predpisov.19b)
Platite¾ rozhodne o doplatení prídavku, ak oprávnená
osoba spåòa podmienky nároku na prídavok za obdobie
zastavenia jeho výplaty z dôvodu pod¾a odseku 6
písm. c)..
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 9
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:
19b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení..

20. V § 11a ods. 1 sa vypúajú slová oprávnenej
osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a).
21. Doterajie odkazy 19aa a 19ab a poznámky pod
èiarou k odkazom 19aa a 19ab sa oznaèujú ako odkazy
19c a 19d a poznámky pod èiarou k odkazom 19c a 19d.
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22. § 12 znie:
§ 12
(1) Ak oprávnená osoba nevyuíva prídavok a príplatok k prídavku na úèel pod¾a § 1 ods. 2 a 3 a platite¾ neurèil osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, platite¾ rozhodne o zastavení ich výplaty
oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku a príplatku k prídavku
a) ïalej oprávnenej osobe alebo
b) zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately alebo peciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené diea umiestené.
(2) Platite¾ rozhodne o obnovení výplaty prídavku
a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a o zastavení
vyplácania prídavku a príplatku k prídavku ïalej
oprávnenej osobe alebo zariadeniu pod¾a odseku 1, ak
zanikli dôvody na vyplácanie prídavku a príplatku
k prídavku ïalej oprávnenej osobe alebo zariadeniu
pod¾a odseku 1..
23. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
§ 12a
(1) Platite¾ rozhodne o urèení osobitného príjemcu
prídavku a príplatku k prídavku, ak
a) z písomného oznámenia riadite¾a koly vyplynie, e
oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej
kolskej dochádzky. nezaopatreného dieaa,19e)
b) zistí, e oprávnená osoba nevyuíva prídavok a príplatok k prídavku na úèel pod¾a § 1 ods. 2 a 3,
c) pod¾a oznámenia orgánu pod¾a osobitného
predpisu19f) maloleté nezaopatrené diea, na ktoré sa
oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené diea v èase spáchania priestupku nedovàilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu
správny orgán vec odloil19g) alebo konanie o priestupku zastavil,19h)
d) bolo nezaopatrenému dieau alebo rodièovi nezaopatreného dieaa uloené výchovné opatrenie19i)
alebo
e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe pod¾a § 2 ods. 1, ktorá je èlenom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.19a)
(2) Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku pod¾a odseku 1 písm. a) a d) je obec, v ktorej má
oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku pod¾a odseku 1
písm. e) je osobitný príjemca pod¾a osobitného predpisu.19a)
(3) Platite¾ urèí osobitného príjemcu pod¾a odseku 1
písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené diea nespácha ïalí priestupok v období troch po sebe nasle-
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dujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po
kalendárnom mesiaci, v ktorom platite¾ rozhodol o urèení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku pod¾a odseku 1 písm. c), platite¾ rozhodne
o uvo¾není osobitného príjemcu prídavku a príplatku
k prídavku.
(4) Ak maloleté nezaopatrené diea poèas urèenia
osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku
pod¾a odseku 1 písm. c) opätovne spácha priestupok
pod¾a oznámenia orgánu,19f) platite¾ rozhodne o odòatí
prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené diea. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môe na toto maloleté nezaopatrené diea vzniknú
najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odòatia prídavku a príplatku
k prídavku, poèas ktorých maloleté nezaopatrené diea
nespáchalo priestupok.
(5) Ak poèas urèenia osobitného príjemcu prídavku
a príplatku k prídavku maloleté nezaopatrené diea
spácha priestupok pod¾a oznámenia orgánu,19f) platite¾
rozhodne o odòatí prídavku a príplatku k prídavku na
toto maloleté nezaopatrené diea. Nárok na prídavok
a príplatok k prídavku môe na maloleté nezaopatrené
diea vzniknú najskôr
a) po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odòatia prídavku a príplatku
k prídavku, poèas ktorých maloleté nezaopatrené
diea nespáchalo priestupok, alebo
b) od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené diea zaène pred dovàením plnoletosti
sústavne pripravova na povolanie.
(6) Platite¾ rozhodne o uvo¾není osobitného príjemcu
prídavku a príplatku k prídavku urèeného pod¾a
a) odseku 1 písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne
plnenie povinnej kolskej dochádzky nezaopatreného dieaa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od urèenia osobitného príjemcu,
b) odseku 1 písm. b), ak pominuli dôvody na jeho urèenie,
c) odseku 1 písm. d) po vyhodnotení a zruení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj úèel..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19e a 19i znejú:

19e) § 5 ods. 11 a 12 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe
v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 214/2009 Z. z.
19f
) § 60 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
19g
) § 66 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb.
19h
) § 76 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb.
19i
) § 37 ods. 2 písm. b) a d) zákona è. 36/2005 Z. z.
§ 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

24. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa.
25. V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo spôsobila,
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vkladajú slová alebo vedela alebo musela z okolností
predpoklada,.
26. § 13 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaruèeným elektronickým podpisom poiada o odòatie prídavku a príplatku k prídavku, platite¾ rozhodne o odòatí prídavku a príplatku
k prídavku..
27. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Povinnosti oprávnenej osoby
(1) Oprávnená osoba je povinná
a) preukáza rozhodujúce skutoènosti, ktoré majú
vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu,
b) do ôsmich dní platite¾ovi písomne oznámi zmeny
v rozhodujúcich skutoènostiach, ktoré majú vplyv
na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo poda
o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do
ôsmich dní oznámenie podpísané zaruèeným elektronickým podpisom,
c) zabezpeèi pouitie prídavku na úèel pod¾a § 1 ods. 2
a 3.
(2) Oprávnená osoba pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a c)
a e) je povinná po dovàení troch rokov veku nezaopatreného dieaa oznámi platite¾ovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaruèeným elektronickým
podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpeèovaná
starostlivos o toto nezaopatrené diea do zaèiatku plnenia povinnej kolskej dochádzky, poèas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak
starostlivos o nezaopatrené diea zabezpeèuje rodiè
nezaopatreného dieaa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu,
a ak táto osoba poberá materské alebo rodièovský príspevok.
(3) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa primerane vzahujú aj na ïaliu oprávnenú osobu, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, peciálne
výchovné zariadenie alebo na osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ktorým sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku.
(4) Oprávnená osoba nie je povinná preukazova
skutoènosti, ktoré sú platite¾ovi známe z výkonu inej
èinnosti platite¾a, alebo ktoré môe platite¾ získa z dostupného informaèného systému verejnej správy..
28. Doterají text § 15 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené diea dovàilo 25 rokov veku alebo získalo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa..
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§ 19a

29. V § 16 ods. 1 sa slová § 61 nahrádzajú slovami
§ 62 a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
30. V § 16 ods. 2 sa slová § 12 ods. 1 a 4 nahrádzajú slovami § 12, 12a .
31. § 17a znie:
§ 17a
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Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. februára 2014
Pri rozhodovaní platite¾a pod¾a § 12a ods. 1 písm. c)
a ods. 3 a 5 sa prihliada na priestupky spáchané maloletým nezaopatreným dieaom od 1. februára 2014..

Na príplatok k prídavku sa vzahujú ustanovenia § 9,
§ 10 ods. 2, § 11 ods. 1 a 8, 10 a 11, § 11a, § 13 ods. 1 a
4, § 14 ods. 1, § 16 a 17 rovnako..

Úèinnos

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

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2014.

Èl. II

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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434
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov v znení zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 515/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia § 2
ods. 15 zákona è. 223/2001 Z. z. nahrádza citáciou
§ 2 ods. 18 zákona è. 223/2001 Z. z..
2. V § 2 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a za slová zásypové práce sa vkladajú slová a na prekrývanie
jednotlivých vrstiev odpadu.
3. Nadpis § 3 znie:
§ 3
Výpoèet poplatku.
4. V § 4 ods. 1 sa slovo keï nahrádza slovami v ktorom.
5. V § 4 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Príjmy z poplatkov za uloenie odpadov na skládku v èlenení pod¾a prílohy è. 1 sú príjmom rozpoètu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka
nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom
území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za
uloenie odpadov na skládku pod¾a ve¾kosti územia,
ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá.
Pomerná èas poplatku vo výke 10 % prináleí obci do
okruhu max. 2 km od príslunej skládky, ktorou prechádza úèelová komunikácia ku skládke.
(4) Príjmy z poplatkov za uloenie odpadov na odkalisko v èlenení pod¾a prílohy è. 2 sú príjmom rozpoètu
obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloenie odpadov na odkalisko pomerne pod¾a
ve¾kosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území
danej obce zaberá.
(5) Príjmy obce pod¾a odsekov 3 a 4 sa pouijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou
a cie¾mi odpadového hospodárstva,7) ak tento zákon
neustanovuje inak. Obec môe príjmy pod¾a odsekov 3
a 4 poui na úèely zlepenia ivotného prostredia v obci, ak
a) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov
pre papier, plasty, kovy a sklo,

b) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov
pre biologicky rozloite¾né komunálne odpady alebo
preukáe, e najmenej 50 % obyvate¾ov kompostuje
vlastný odpad,
c) najmenej dvakrát do roka zabezpeèuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom kodlivín a drobných stavebných odpadov,
d) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec poui prostriedky na iný úèel ako na odpadové hospodárstvo,
jej nebola uloená pokuta ani opatrenie na nápravu
pod¾a osobitného predpisu,7a)
e) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec poui prostriedky na
iný úèel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoò 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a
f) má vyrieený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ïalej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických
osôb a obèianskych zdruení, ak sú súèasou komunálneho odpadu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

7) § 3 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7a
) Zákon è. 223/2001 Z. z..

6. V § 4 ods. 7 sa slovo bezodkladne nahrádza slovami najneskôr do ukonèenia mesiaca, v ktorom mal
poplatník poplatok za uloenie odpadu zaplati,.
7. V § 4 ods. 9 sa za slovo nachádza, vkladajú slová
Slovenskej inpekcii ivotného prostredia.
8. V § 5 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
a) nevyberie poplatok za uloenie odpadu v plnej výke
pod¾a § 4 ods. 1,
b) neodvedie vybrané poplatky za uloenie odpadu
vèas a v plnej výke pod¾a § 4 ods. 6..
9. V § 5 ods. 5 písm. b) sa za slovo prostredia vkladajú slová skutoènos pod¾a § 4 ods. 7 alebo.
10. V § 5 sa odsek 5 dopåòa písmenami c) a e), ktoré
znejú:
c) obci, ak pouije príjmy z poplatkov za uloenie odpadov v rozpore s § 4 ods. 5,
d) prevádzkovate¾ovi skládky alebo odkaliska, ktorý
koná v rozpore s § 4 ods. 9,
e) prevádzkovate¾ovi skládky alebo odkaliska, ktorý
nesprávne vypoèítal výku poplatku za uloenie odpadu pod¾a § 3 ods. 7..
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11. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 1
k zákonu è. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV ( . t-1)
2016
a nasledujúce
roky
Poplatky sa zvýia
o koeficient priemernej
roènej miery inflácie
zverejnenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok a takto zvýené
poplatky sa zaokrúhlia
na dve desatinné
miesta

Poloka odpadov/rok

2014

2015

1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2)
zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeèné látky, odpad zo sanácie skládok

0,33

0,33

0,33

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného
v polokách 1, 3 a 5

6,64

6,64

6,64

3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako
tyroch zloiek3)

9,96

9,96

9,96

Komunálne odpady po vytriedení tyroch
zloiek3)

5,98

5,98

5,98

Komunálne odpady po vytriedení piatich
zloiek4)
4. Nebezpeèný odpad okrem odpadu uvedeného v poloke 6

4,98

4,98

4,98

33,19

33,19

33,19

5. Ostatný odpad uvedený v prílohe è. 4

20

25

30

6. Nebezpeèný odpad uvedený v prílohe è. 5

45

52,50

60

Vysvetlivky:
1

)
)
3
)
4
)
2

§ 68 ods. 3 písm. n) zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona è. 24/2004 Z. z.
Stavebný odpad neobsahujúci drevo, plasty, papier, sklo, kovy a zároveò ide o odpad, ktorý nie je moné zhodnoti.
§ 39 ods. 16 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona è. 343/2012 Z. z.
§ 39 ods. 16 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona è. 343/2012 Z. z..
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12. Zákon sa dopåòa prílohami è. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 4
k zákonu è. 17/2004 Z. z.

ZOZNAM
ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloenie odpadov na skládku odpadov
pod¾a poloky è. 5 prílohy è. 1
Kód odpadu
020101
020102
020103
020104
020106
020107
020109
020203
020301
020302
020303
020304
020305
020403
020501
020502
020601
020602
020603
020701
020702
020703
020704
020705
030101
030301
030307
030308
030310
030311
040101
040107
040109
040209
040210
040215
040217
040220

Názov odpadu
Kaly z prania a èistenia
Odpadové ivoèíne tkanivá
Odpadové rastlinné tkanivá
Odpadové plasty (okrem obalov)
Zvierací trus, moè a hnoj (vrátane zneèistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene
zhromaïované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
Odpady z lesného hospodárstva
Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108
Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
Kaly z prania, èistenia, lúpania, odstreïovania a separovania
Odpady z konzervaèných èinidiel
Odpady z extrakcie rozpúadlami
Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Odpady z konzervaèných èinidiel
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Odpad z prania, èistenia a mechanického spracovania surovín
Odpad z destilácie liehu
Odpad z chemického spracovania
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
Odpadová kôra a korok
Odpadová kôra a drevo
Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
Odpady z triedenia papiera a lepenky urèených na recykláciu
Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310
Odpadová glejovka a tiepenka
Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
Odpady z vypracúvania a apretácie
Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky)
Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214
Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219
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Kód odpadu
040221
040222
050110
060503
070112
070212
070215
070312
070412
070512
070514
070612
080114
080118
080313
080315
080318
080412
090108
090110
120115
150101
150102
150103
150105
150109
150203
160103
160119
160306
160509
170201
180104

180109
180203
180206
180208
190203
190206
190210
190501
190502
190604
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Názov odpadu
Odpady z nespracovaných textilných vlákien
Odpady zo spracovaných textilných vlákien
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211
Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511
Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611
Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113
Odpady z odstraòovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117
Odpadová tlaèiarenská farba iná ako uvedená v 080312
Kaly z tlaèiarenskej farby iné ako uvedené v 080314
Odpadový toner do tlaèiarne iný ako uvedený v 080317
Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411
Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúèeniny striebra
Jednorazové kamery bez batérií
Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Kompozitné obaly
Obaly z textilu
Absorbenty, filtraèné materiály, handry na èistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 150202
Opotrebované pneumatiky, ktoré mono poui ako kontrukèný materiál pri budovaní
skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väèím vonkajím priemerom ako
1 400 mm
Plasty
Organické odpady iné ako uvedené v 160305
Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508
Drevo
Odpady, ktorých zber a znekodòovanie nepodliehajú osobitným poiadavkám z h¾adiska
prevencie nákazy ( napríklad obväzy, sadrové odtlaèky a obväzy, poste¾ná bielizeò,
jednorazové odevy, plienky)
Lieèivá iné ako uvedené v 180108
Odpady, ktorých zber a znekodòovanie nepodliehajú osobitným poiadavkám z h¾adiska
prevencie nákazy
Chemikálie iné ako uvedené v 180205
Lieèivá iné ako uvedené v 180207
Predbene zmieaný odpad zloený len z odpadov neoznaèených ako nebezpeèné
Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205
Hor¾avé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209
Nekompostované zloky komunálnych odpadov a podobných odpadov
Nekompostované zloky ivoèíneho a rastlinného odpadu
Zvyky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
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Kód odpadu
190801
190809
190812
190903
190904
191106
191201
191207
191208
191210
191304
191306
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Názov odpadu
Zhrabky z hrablíc
Zmesi tukov a olejov z odluèovaèov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811
Kaly z dekarbonizácie
Pouité aktívne uhlie
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105
Papier a lepenka
Drevo iné ako uvedené v 191206
Textílie
Hor¾avý odpad (palivo z odpadov)
Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303
Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305
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Príloha è. 5
k zákonu è. 17/2004 Z. z.

ZOZNAM
nebezpeèných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloenie odpadov
na skládku odpadov pod¾a poloky è. 6 prílohy è. 1
Kód odpadu
020108
030104
030201
040103
040216
040219
050103
050105
050106
050109
050115
060502
070109
070110
070214
070309
070310
070409
070410
070413
070509
070510
070513
070609
070610
070709
080312
080314
080409
080411
080413
120112
120118
130501
130502
130801
140604

Názov odpadu
Agrochemické odpady obsahujúce nebezpeèné látky
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy
obsahujúce nebezpeèné látky
Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
Odpady z odmasovania obsahujúce rozpúadlá bez kvapalnej fázy
Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpeèné látky
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeèné látky
Kaly z dna nádrí
Rozliate ropné látky
Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z èinností údrby
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeèné látky
Pouité filtraèné hlinky
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeèné látky
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Iné filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpeèné látky
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Iné filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Iné filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Tuhé odpady obsahujúce nebezpeèné látky
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Iné filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Tuhé odpady obsahujúce nebezpeèné látky
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Iné filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Halogénované filtraèné koláèe a pouité absorbenty
Odpadová tlaèiarenská farba obsahujúca nebezpeèné látky
Kaly z tlaèiarenskej farby obsahujúce nebezpeèné látky
Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúadlá alebo iné
nebezpeèné látky
Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúadlá alebo iné
nebezpeèné látky
Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické
rozpúadlá alebo iné nebezpeèné látky
Pouité vosky a tuky
Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
Tuhé látky z lapaèov piesku a odluèovaèov oleja z vody
Kaly z odluèovaèov oleja z vody
Kaly alebo emulzie z odso¾ovacích zariadení
Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúadlá
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Kód odpadu
140605
150110
150202
160107
160305
160506
160508
160708
170301
170409
180205
180207
190110
190209
191101
191102
191105
191206
191303
191305
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Názov odpadu
Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúadlá
Obaly obsahujúce zvyky nebezpeèných látok alebo kontaminované nebezpeènými látkami
Absorbenty, filtraèné materiály vrátane olejových filtrov inak nepecifikovaných, handry na
èistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeènými látkami
Olejové filtre
Organické odpady obsahujúce nebezpeèné látky
Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo obsahujúce nebezpeèné
látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo obsahujúce
nebezpeèné látky
Odpady obsahujúce olej
Bitúmenové zmesi obsahujúce uho¾ný decht
Kovový odpad kontaminovaný nebezpeènými látkami
Chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo obsahujúce nebezpeèné látky
Cytotoxické a cytostatické lieèivá
Pouité aktívne uhlie z èistenia dymových plynov
Tuhé hor¾avé odpady obsahujúce nebezpeèné látky
Pouité filtraèné hlinky
Kyslé dechty
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeèné látky
Drevo obsahujúce nebezpeèné látky
Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpeèné látky
Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpeèné látky

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

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

.
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435
ZÁKON
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z. a zákona è. 218/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 6 sa za slovo pre vkladá slovo zistenie, a na konci sa pripája táto veta: Na právny úkon
alebo inú skutoènos rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické
opodstatnenie a ktorých výsledkom je úèelové obchádzanie daòovej povinnosti alebo získanie takého daòového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daòový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je úèelové
zníenie daòovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada..
2. V § 4 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúajú
slová v prvom stupni.
3. V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenami ap) a as),
ktoré znejú:
ap) orgánom zodpovedným za poskytovanie, overovanie,
kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory
z fondov Európskej únie na úèely plnenia úloh pod¾a
osobitných predpisov,19h)
ar) Ministerstvu zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky na úèely plnenia úloh
pod¾a osobitného predpisu,19i)
as) Úradu pre reguláciu sieových odvetví na úèely plnenia úloh pod¾a osobitných predpisov.19j).
Poznámky pod èiarou k odkazom 19h a 19j znejú:

19h) Napríklad zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 6 a 11 zákona
è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov.
19i
) § 14 ods. 2 písm. i) zákona è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19j
) 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.
§ 9 ods. 1 písm. l) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení zákona è. 435/2013 Z. z..

4. V § 11 sa odsek 7 dopåòa písmenami d) a f), ktoré
znejú:
d) zverejnenie údajov o poruení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2)
ak sú tieto údaje zverejòované na webovom sídle finanèného riadite¾stva alebo prostredníctvom masovokomunikaèných prostriedkov prezidentom finanènej správy alebo ním poverenou osobou,
e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby
alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na
úèet tejto osoby vykonal platbu dane,
f) sprístupnenie èísla úètu na webovom sídle finanèného riadite¾stva, ktoré správca dane pridelil daòovému subjektu na platbu dane..
5. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Na
úèely pod¾a odseku 6 písm. a) a e) sa nevyaduje pre
zamestnancov uvedených v odseku 8 písomné poverenie..
6. V § 16 ods. 3 sa slová aj vtedy, ak zistí, e nahrádzajú slovami do konca mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom zistí, e.
7. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Predvolaná osoba je povinná dostavi sa na predvolanie správcu dane. Neúèas na úkone pri správe
daní je moné ospravedlni zo závaných dôvodov alebo
v dôsledku iných okolností hodných osobitného zrete¾a. Ak sa predvolaná osoba bez ospravedlnenia nedostaví ani po opakovanom predvolaní, môe správca
dane poiada o jej predvedenie. Správca dane, ktorým
je colný úrad, môe takúto osobu predvies sám..
8. V § 24 ods. 4 sa slová vetky prostriedky, ktorými mono zisti a objasni skutoènosti rozhodujúce
nahrádzajú slovami vetko, èo môe prispie k zisteniu a objasneniu skutoèností rozhodujúcich a slová
ktoré nie sú sa nahrádzajú slovami èo nie je.
9. V § 29 ods. 1 prvá veta znie: Správca dane zo závaných dôvodov odpustí zmekanie lehoty, ak o to daòový subjekt poiada najneskôr do 30 dní odo dòa, keï
odpadli dôvody zmekania, a ak v tej istej lehote urobí
zmekaný úkon..
10. § 29 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa primerane vzahujú aj na finanèné riadite¾stvo a ministerstvo..
11. V § 37 ods. 4 poslednej vete sa slová ktorej vec
zabezpeèil nahrádzajú slovami od ktorej prevzal vec,
ktorú zabezpeèil.
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12. § 52 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Platite¾a dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname pod¾a odseku 6, finanèné riadite¾stvo
vymae z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súèasne
v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platite¾ dane neporuil povinnosti pri daòovej
kontrole, neporuil povinnos poda daòové priznanie
alebo kontrolný výkaz ani povinnos zaplati vlastnú
daòovú povinnos a bol zastihnute¾ný na adrese sídla,
miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zruená registrácia k dani z pridanej
hodnoty.
(8) Finanèné riadite¾stvo súèasne so zoznamom pod¾a odseku 6 zverejòuje aj zoznam vymazaných platite¾ov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa okrem údajov
uvedených v odseku 6 uvedie dátum výmazu platite¾a
dane z pridanej hodnoty zo zoznamu pod¾a odseku 6,
ak nastali skutoènosti pod¾a odseku 7..
13. Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53c, ktoré vrátane
nadpisu nad § 53a znejú:
Záväzné stanovisko
§ 53a
(1) Daòový subjekt môe písomne poiada finanèné
riadite¾stvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daòových predpisov. Rozsah daòových predpisov, ku ktorých uplatneniu mono vyda záväzné stanovisko,
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(2) iados o záväzné stanovisko musí obsahova podrobný popis skutoèností, ktoré nastanú alebo sú oèakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného
stanoviska. V iadosti daòový subjekt uvedie aj návrh
na uplatnenie postupu pod¾a prísluných ustanovení
daòových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.
(3) Ak iados daòového subjektu neobsahuje predpísané náleitosti alebo ak skutoènosti, ku ktorým má
by záväzné stanovisko vydané, nie sú pre posúdenie
dostatoèné, finanèné riadite¾stvo vyzve daòový subjekt
v lehote do siedmich pracovných dní od doruèenia iadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doruèenia výzvy doplnil svoje podanie v poadovanom rozsahu. Ak daòový subjekt výzve finanèného riadite¾stva
nevyhovie v plnom rozsahu a v urèenej lehote, povauje
sa táto iados za nepodanú a finanèné riadite¾stvo
oznámi túto skutoènos daòovému subjektu.
(4) Finanèné riadite¾stvo záväzné stanovisko nevydá,
ak na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatni právny predpis iného tátu alebo ak daòový subjekt
iada o záväzné stanovisko ku skutoènostiam, ktoré
nastali v zdaòovacom období, za ktoré bolo podané daòové priznanie; o nevydaní záväzného stanoviska
finanèné riadite¾stvo informuje daòový subjekt.
(5) Finanèné riadite¾stvo vydá daòovému subjektu
záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doruèenia iadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy pod¾a odseku 3. Ak vzh¾adom na zloitos prípadu nemono vy-
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da záväzné stanovisko do 60 dní, finanèné riadite¾stvo
oznámi túto skutoènos daòovému subjektu a poiada
ho o vyjadrenie, èi súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predåenej lehote, prièom táto
lehota nemôe presiahnu es kalendárnych mesiacov
odo dòa doruèenia iadosti, alebo od jej doplnenia na
základe výzvy pod¾a odseku 3.
(6) Ak daòový subjekt oznámi finanènému riadite¾stvu v lehote do ôsmich pracovných dní od doruèenia
oznámenia pod¾a odseku 5, e nesúhlasí s predåením
lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo ak sa
v tejto lehote nevyjadrí, iados sa povauje za spävzatú.
(7) Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku vetkým v iadosti uvedeným skutoènostiam a èasový
a vecný rozsah záväznosti.
(8) Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane
a druhostupòový orgán. Záväzné stanovisko nezaväzuje správcu dane ani druhostupòový orgán, ak daòový
subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku alebo
ak sa preukáe, e rozhodujúce skutoènosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané, nie sú splnené, alebo ak záväzné stanovisko stratilo úèinky pod¾a § 53b ods. 3.
§ 53b
(1) Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku
vetkým skutoènostiam, ku ktorým daòový subjekt záväzné stanovisko iadal, môe daòový subjekt proti
nemu poda finanènému riadite¾stvu námietku do
ôsmich dní od jeho doruèenia.
(2) Finanèné riadite¾stvo posúdi námietku a záväzné
stanovisko doplní, ak sú na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zale daòovému subjektu oznámenie.
(3) Záväzné stanovisko stráca úèinky
a) dòom nadobudnutia úèinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané,
b) ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi,
alebo ich obchádza, alebo zastiera iný právny úkon,
c) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
§ 53c
(1) Daòový subjekt zaplatí spolu so iadosou o záväzné stanovisko úhradu vo výke
a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu,
najmenej vak 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak iada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daòového predpisu,
b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu,
najmenej vak 5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak iada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac
daòových predpisov,
c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu,
najmenej vak 6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak iada o záväzné stanovisko k uplatneniu daòových
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predpisov, prièom ide o opakované obchodné prípady.
(2) Úhrada pod¾a odseku 1 sa platí bez výzvy a je
splatná pri podaní iadosti o záväzné stanovisko. Ak
nebola úhrada zaplatená pri podaní iadosti a v urèenej
výke pod¾a odseku 1, je splatná do 15 dní odo dòa doruèenia písomnej výzvy finanèného riadite¾stva na jej
zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo
vo výke urèenej vo výzve, finanèné riadite¾stvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutoènos finanèné riadite¾stvo oznámi daòovému subjektu.
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15. V § 55 odsek 11 znie:
(11) Správca dane je povinný prija kadú platbu, aj
keï nie je vykonaná daòovým subjektom, a zaobchádza s òou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daòový subjekt. Ten, kto platbu za daòový subjekt vykonal, môe poiada o jej preúètovanie. Správca dane
preúètuje túto platbu na úèet, ktorý mu pridelil na
platbu dane, do 30 dní od podania iadosti vo výke,
v akej ju eviduje ako daòový preplatok; o vybavení iadosti správca dane informuje toho, kto iados podal.
Za deò platby sa v tomto prípade povauje deò, keï
bola platba odpísaná z úètu toho, kto platbu vykonal..

(3) Ak skutoèná výka sumy obchodného prípadu
prevýi výku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej iadosti pod¾a § 53a ods. 2 najmenej o 10 %, daòový subjekt je povinný zaplati rozdiel na úhrade pod¾a odseku 1 do 30 dní odo dòa tohto
zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daòového úradu alebo colného úradu, ak túto
skutoènos zistí daòový úrad alebo colný úrad. Daòový
úrad alebo colný úrad vyrubí daòovému subjektu roèný úrok vo výke 1 % zo sumy rozdielu úhrady. Úrok sa
poèíta za kadý deò omekania odo dòa podania úplnej
iadosti pod¾a § 53a ods. 2 do dòa zaplatenia rozdielu
na úhrade. Rovnako sa postupuje, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému obchodnému prípadu a daòový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane.

16. V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slová § 79 ods. 7
vkladajú slová a 8.

(4) Ak daòový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska
uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na
iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v iadosti pod¾a § 53a ods. 2, je povinný
zaplati úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do
30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia daòového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutoènos zistil. Na výpoèet
úhrady sa pouije odsek 1 primerane. Daòový úrad alebo colný úrad vyrubí daòovému subjektu roèný úrok vo
výke 1 % zo sumy úhrady. Úrok sa poèíta za kadý deò
omekania odo dòa podania úplnej iadosti pod¾a § 53a
ods. 2 do dòa zaplatenia úhrady.

20. V § 64 ods. 2 písm. a) v èasti vety pred bodkoèiarkou sa slová správca dane nahrádzajú slovom orgán.

(5) Ak finanèné riadite¾stvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daòovému subjektu; túto
skutoènos oznámi finanèné riadite¾stvo daòovému
subjektu. Finanèné riadite¾stvo vráti daòovému subjektu zaplatenú úhradu pod¾a odseku 1 do 30 dní odo
dòa doruèenia oznámenia pod¾a prvej vety. Ak nastanú
skutoènosti pod¾a § 53a ods. 6, finanèné riadite¾stvo
zaplatí v lehote 30 dní odo dòa vrátenia úhrady daòovému subjektu roèný úrok vo výke 1 % zo sumy zaplatenej úhrady odo dòa podania úplnej iadosti pod¾a § 53a
ods. 2 do dòa doruèenia oznámenia pod¾a prvej vety;
túto skutoènos oznámi daòovému subjektu..
14. V § 54 ods. 1 sa nad slovom súhlas umiestòuje
odkaz 37b a vypúajú sa slová pod¾a osobitného
predpisu37a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37b znie:
37b) § 105b, 115 a 117 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov..

17. V § 57 ods. 10 prvej vete sa slová splatný celý daòový nedoplatok dòom nasledujúcim po dni nahrádzajú slovami splatnou celá suma neuhradenej dane
dòom pôvodnej a za prvú vetu sa vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Správca dane zo sumy neuhradenej
dane vyrubí úrok z omekania pod¾a § 156..
18. V § 60 ods. 6 sa slová rozhodnú o námietke
zaujatosti nahrádzajú slovami rozhodnú o vylúèení
zamestnanca.
19. V § 62 ods. 1 písm. g) sa slová vo veci zaèal kona
súd nahrádzajú slovami zaèalo konanie na súde.

21. V § 67 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:
5. miesto podnikania, ak sa líi od miesta trvalého
pobytu,.
22. V § 67 ods. 2 písm. a) sa vypúa siedmy bod.
Doterajie body 8 a 11 sa oznaèujú ako body 7 a 10.
23. V § 67 ods. 2 písm. b) sa vypúa piaty bod.
Doterajie body 6 a 10 sa oznaèujú ako body 5 a 9.
24. V § 67 ods. 2 písm. b) siedmy bod znie:
7. tatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem tatutárneho orgánu oprávnené za òu kona, ak také
údaje nie sú uvedené v obchodnom registri..
25. V § 67 ods. 9 sa vypúajú slová okrem odseku 2
písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu.
26. V § 68 ods. 6 sa slová po vykonaní daòovej kontroly v rozhodnutí nahrádzajú slovami v rozhodnutí
vydanom vo vyrubovacom konaní.
27. V § 77 odsek 7 znie:
(7) Orgán prísluný na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania môe mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrui, zmeni alebo zrui a vráti
vec na ïalie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie
dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku pod¾a osobitných predpisov.1).
28. V § 79 ods. 2 a 3 sa suma tri eurá nahrádza sumou 5 eur.
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29. V § 152 ods. 7 sa suma 2 eurá nahrádza sumou
5 eur.
30. V § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) sa suma
10 eur nahrádza sumou 5 eur.
31. V § 160 ods. 5 sa za slová finanèné riadite¾stvo
vkladajú slová a Kriminálny úrad finanènej správy.
32. Za § 165b sa vkladá § 165c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 165c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení úèinnom od 1. januára 2014 sa pouije aj na platite¾ov dane z pridanej
hodnoty, ktorí splnili podmienky na výmaz zo zoznamu
platite¾ov dane z pridanej hodnoty pod¾a § 52 ods. 6
pred 1. januárom 2014.
(2) Ustanovenie § 55 ods. 11 v znení úèinnom od
1. januára 2014 sa pouije na platby vykonané po
31. decembri 2013.
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rodnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z. a zákona
è. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 47h sa èíslo 2013 nahrádza èíslom 2014.
Èl. III
Zákon è. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 440/2012 Z. z.
sa mení takto:

(3) Ustanovenia § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b)
v znení úèinnom od 1. januára 2014 sa pouijú na uloenie sankcie, ak skutoènos rozhodujúca pre uloenie
sankcie nastala po 31. decembri 2013. .

1. V § 9 ods. 3 a 5, § 10 ods. 4 a § 12 ods. 5 sa slová
na odvodoch nahrádzajú slovami zo zúètovania odvodov.

33. V nadpise prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne
záväzných aktov.

Èl. IV

2. V § 11 sa èíslo 2013 nahrádza èíslom 2016.

Zákon è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach sa dopåòa takto:

Èl. II
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Ná-

V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) vykonáva zisovanie vyrovnania finanèných záväzkov regulovaných subjektov voèi tátu na úèely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory pod¾a osobitného predpisu.17a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) 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..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. decembra 2013
okrem èl. I bodov 1 a 12 a 14 a 33, èl. III bodu 1
a èl. IV, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014
a èl. I bodu 13, ktorý nadobúda úèinnos 1. septembra
2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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436
ZÁKON
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z. zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 4 piata veta znie:
Bené výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty
pod¾a osobitného zákona,24a) bené výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské úèely, na výstavbu
vojenského charakteru a vojenských budov a bené výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci mono
poui na urèený úèel aj v nasledujúcich dvoch rozpoètových rokoch po rozpoètovom roku, na ktorý boli rozpoètované.
a vypúa sa iesta veta.

v znení neskorích predpisov, zákon è. 16/2004 Z. z.
o Slovenskej televízii v znení neskorích predpisov,.
4. V § 10 ods. 3 tvrtej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: Slovenskej republiky (ïalej len minister financií).
5. V § 14 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tieto údaje zahàòajú
aj osobné údaje o fyzických osobách a údaje v neanonymizovanej podobe o právnických osobách..
6. V § 19 ods. 15 sa suma 4 845 000 eur nahrádza
slovami hodnota ustanovená osobitným predpisom24ac).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24ac znie:

24ac) § 66 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 21 ods. 13 sa za slovo dòom vkladajú slová
bezprostredne nasledujúcom po dni.
8. V § 21 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: Ustanovenie odseku 2 vo vzahu k pokrytiu výrobných nákladov trbami sa nevzahuje na príspevkovú organizáciu, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim
zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu..
9. Poznámky pod èiarou k odkazom 31, 32 a 35 znejú:

31) Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov, § 70 ods. 2 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
32
) § 92 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení
zákona è. 564/2004 Z. z.
35
) Napríklad § 35 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe
v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Bené výdavky s výnimkou miezd, platov, sluobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe prísluným správcom kapitoly ako bený transfer po
1. októbri rozpoètového roka a ktoré nebolo moné poui do konca prísluného rozpoètového roka, mono
poui do 31. marca nasledujúceho rozpoètového roka;
ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky
pod¾a § 19 ods. 8, musia by finanène vysporiadané
rovnako v tomto termíne..

10. V § 24 ods. 1 sa slová za bodkoèiarkou uvedené
neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym
zariadením v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného
predpisu35a) nahrádzajú slovami uvedené neplatí, ak
je tátna príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú
starostlivos pod¾a osobitného predpisu35a).

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 14a sa vypúajú
citácie zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

11. V § 24 ods. 7 sa slovo náklady nahrádza slovom
výdavky.
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12. V § 25 sa slovo straty nahrádza slovami záporného výsledku hospodárenia.
13. V § 28 ods. 1 sa slovo Rozdiel nahrádza slovami
Prostriedky získané z rozdielu, slovo zostáva sa nahrádza slovom zostávajú a slová Výnosy a náklady
sa nahrádzajú slovami Príjmy a výdavky.
14. Poznámka pod èiarou k odkazu 41 znie:

41) Napríklad § 43 zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

15. V § 28 ods. 2 sa slová Výnosy a náklady nahrádzajú slovami Príjmy a výdavky.
16. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30a
Osobitné ustanovenia
o vyrovnanom rozpoète verejnej správy
(1) Rozpoèet verejnej správy má by vyrovnaný alebo
prebytkový. Rozpoèet verejnej správy sa povauje za
vyrovnaný aj vtedy, ak je schodok rozpoètu verejnej
správy upravený o vplyv hospodárskeho cyklu a jednorazové vplyvy (ïalej len trukturálny schodok) rovný
alebo nií ako 0,5 % podielu na hrubom domácom
produkte;42ac) jednorazovým vplyvom sa rozumie príjem
alebo výdavok, ktorý nemá trvalý alebo opakujúci sa
charakter a má èasovo obmedzený vplyv na saldo rozpoètu verejnej správy. Ak je výka dlhu verejnej
správy42ad) výrazne niia ako 60 % podielu na hrubom
domácom produkte a v súvislosti s dlhodobou
udrate¾nosou42ae) existujú minimálne riziká, trukturálny schodok môe by rovný alebo nií ako 1 % podielu na hrubom domácom produkte. Dosiahnutie vyrovnaného alebo prebytkového rozpoètu verejnej
správy vrátane postupu vedúcemu k strednodobému
cie¾u sa zabezpeèuje pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a osobitných predpisov.42ac)
(2) Pri výraznom odchýlení sa42af) od strednodobého
cie¾a alebo postupu vedúcemu k tomuto cie¾u pod¾a odseku 1 sa uplatní korekèný mechanizmus; ministerstvo financií v súlade s postupmi pod¾a osobitných
predpisov42ag) zverejòuje, èi dolo k výraznému odchýleniu, a to dvakrát roène do 30. júna beného rozpoètového roka a do 30. novembra beného rozpoètového roka.
Ak ministerstvo financií zverejní, e dolo k výraznému
odchýleniu, navrhne vláde limit verejných výdavkov
a opatrenia na obdobie korekcie výrazného odchýlenia,
zoh¾adòujúc ve¾kos odchýlky, ktorá nastala, repektujúc dosiahnutie strednodobého cie¾a a kadoroèné
zniovanie podielu schodku rozpoètu verejnej správy
na hrubom domácom produkte v súlade s osobitnými
predpismi;42ag) limitom verejných výdavkov sa rozumie
maximálna výka celkových èasovo rozlíených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Návrh opatrení
s vplyvom na územnú samosprávu ministerstvo financií vopred prerokuje s republikovými zdrueniami obcí
a so zástupcami vyích územných celkov. Vláda rozhodne o korekènom mechanizme, v rámci ktorého rozhodne o návrhu na limit verejných výdavkov a schváli
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opatrenia, ktoré sa budú v rámci korekèného mechanizmu realizova; pred rozhodnutím vlády návrh
posúdi Rada pre rozpoètovú zodpovednos.42ah) Ak vláda
rozhodne, e sa korekèný mechanizmus neuplatní, zale národnej rade písomné zdôvodnenie rozhodnutia
o neuplatnení korekèného mechanizmu.
(3) Povinnos uplatòova korekèný mechanizmus sa
nevzahuje na obdobie trvania výnimoèných okolností.42ai) Zaèiatok a ukonèenie trvania výnimoèných okolností vyhlasuje vláda na návrh ministerstva financií;
pred vyhlásením vlády návrh posúdi Rada pre rozpoètovú zodpovednos.
(4) Rada pre rozpoètovú zodpovednos posudzuje
a zverejòuje vyhodnotenie uplatòovania alebo neuplatòovania korekèného mechanizmu pod¾a odseku 2 a zaèiatok a ukonèenie trvania výnimoèných okolností pod¾a odseku 3; ministerstvo financií zverejòuje
stanoviská k týmto hodnoteniam..
Poznámky pod èiarou k odkazom 42ac a 42ai znejú:

42ac) Èl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe
v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým krá¾ovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym krá¾ovstvom,
Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou,
Írskom, Helénskou republikou, panielskym krá¾ovstvom,
Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským ve¾kovojvodstvom, Maïarskom,
Maltou, Holandským krá¾ovstvom, Rakúskou republikou,
Po¾skou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a védskym krá¾ovstvom (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.).
Nariadenie Rady (ES) è. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení
doh¾adu nad stavmi rozpoètov a o doh¾ade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urých¾ovaní a objasòovaní vykonania postupu pri nadmernom
schodku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v.
ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.
42ad
) Èl. 5 ods. 2 ústavného zákona è. 493/2011 Z. z.
42ae
) Èl. 2 písm. a) ústavného zákona è. 493/2011 Z. z.
42af
) Èl. 6 nariadenia (ES) è. 1466/97.
42ag
) Èl. 5 a 6 nariadenia (ES) è. 1466/97.
Èl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1467/97.
42ah
) Èl. 3 ústavného zákona è. 493/2011 Z. z.
42ai
) Èl. 3 ods. 3 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe
v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.)..

17. V poznámke pod èiarou k odkazu 43 sa citácia
zákon è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18. V § 31 ods. 3 sa slová z poskytnutej sumy nahrádzajú slovami zo sumy, v ktorej dolo k porueniu
finanènej disciplíny.
19. V § 37 ods. 6 sa za èíslom 2006 vypúa bodkoèiarka a slová ak ide o právne pomery tátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením
poskytujúcim zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu, je zriaïovate¾ povinný ich zosúladi s týmto zákonom do 31. decembra 2014.

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 436/2013

Strana 4809

è. 455/2012 Z. z., zákona è. 312/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

20. V § 37 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
Èl. II
Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z. a zákona è. 220/2011 Z. z. sa mení
takto:
V § 38 odsek 2 znie:
(2) Krajské prokuratúry sú rozpoètové organizácie,
ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na
tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly
generálnej prokuratúry. Okresné prokuratúry sú preddavkové organizácie zapojené na rozpoèet krajských
prokuratúr..
Èl. III
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 496/2009 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 333/2010 Z. z., zákona è. 6/2011 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 57/2012 Z. z., zákona

V § 73a ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Ministerstvo financií Slovenskej republiky môe vyuíva tieto údaje v plnom rozsahu na úèely zostavenia,
vyhodnocovania a prognózovania rozpoètu verejnej
správy.
Èl. IV
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo úradu vkladajú
slová Ministerstvo financií Slovenskej republiky získava údaje o uchádzaèoch o zamestnanie na úèely zostavenia, vyhodnocovania a prognózovania rozpoètu verejnej správy a.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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437
ZÁKON
z 5. decembra 2013,
ktorým sa dopåòa zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona è. 301/2012 Z. z. a zákona è. 132/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) uvies v akejko¾vek obchodnej komunikácii vrátane
reklamy a marketingu tovarov a sluieb, ktorá od
spotrebite¾a vyaduje, aby na získanie tovaru alebo

sluby kontaktoval predávajúceho telefonicky na
èísle sluby so zvýenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej
správy (SMS) alebo maximálnej monej cene volania
alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný
spotrebite¾ za také volanie alebo krátku textovú
správu (SMS) uhradi; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS),
ktoré má spotrebite¾ uhradi, znáa dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výky predávajúci..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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438
ZÁKON
z 5. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 226/1994 Z. z.
o pouívaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom
výbore v znení zákona è. 300/2008 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 226/1994
Z. z. o pouívaní a ochrane olympijskej symboliky
a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona
è. 300/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová tátnou vlajkou nahrádzajú
slovami tátnym znakom.
2. § 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Slovenský olympijský výbor môe spravova majetok tátu pod¾a osobitného predpisu.10).

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

3. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Najvyím orgánom Slovenského olympijského
výboru je Valné zhromadenie Slovenského olympijského výboru..
4. V § 7 ods. 3 sa slovo zasadnutie nahrádza slovami Valné zhromadenie.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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439
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 349/2009 Z. z.
o najväèích prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav,
najväèích prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ïalích technických
poiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosami a rozmermi
a o oznaèovaní vozidiel a jazdných súprav

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 21 ods. 6 zákona
è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 307/2009 Z. z. nariaïuje:

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 349/2009
Z. z. o najväèích prípustných rozmeroch vozidiel
a jazdných súprav, najväèích prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ïalích technických
poiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti
s hmotnosami a rozmermi a o oznaèovaní vozidiel
a jazdných súprav sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
2. V prílohe è. 1 prvom bode sa v písmene a) prvom
podbode slová 2,50 m nahrádzajú slovami 2,55 m.
3. V prílohe è. 1 druhom bode písmeno j) znie:
j) jazdných súprav prepravujúcich prepravné
kontajnery v kombinovanej doprave,4a)
súpravy ahaèa a manipulovate¾ného
cestného návesu v kombinovanej doprave,4a)
jazdnej súpravy s cisternovým kontajnerom
alebo výmennou nadstavbou
v kombinovanej doprave4a) ...................... 44,00 t,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 2 ods. 4 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
v znení neskorích predpisov..

4. V prílohe è. 1 tvrtom bode sa za písmeno h) vkladá
nové písmeno i), ktoré znie:
i) pri vozidlách v kombinovanej doprave4a) rozmery
ustanovené v prvom bode písmena c) bodoch 3, 8 a 9
a v prvom bode písmena d) môu by prekroèené
o 0,15 m,.

Doterajie písmená i) a s) sa oznaèujú ako písmená j) a t).
5. V prílohe è. 4 tretí bod znie:
3. Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých írka
prevyuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách
2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo poèas státia, vozidlá kategórie PS a S musia by
na predných a zadných èelných plochách èo najbliie k dolným a boèným obrysom vozidla oznaèené peciálnym oznaèením s èervenými a bielymi pruhmi irokými 0,07 a 0,1 m a smerujúcimi
od pozdånej strednej roviny vozidla pod uhlom
45 stupòov nadol. Najmenia plocha tohto oznaèenia musí by 0,10 m2, prièom táto plocha musí
ma tvar pravouholníka s dåkou jednej strany
najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí by
z materiálu so spätným odrazom triedy 2.7) Ak
kontrukcia vozidla nedovo¾uje vyznaèenie výstraných farebných pruhov na pevnej èasti vozidla, môe by toto oznaèenie umiestnené na odnímate¾ných títoch pevne pripevnených na
vozidlo.
Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia by takým oznaèením oznaèené na zadných èelných
plochách èo najbliie k dolným a boèným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých írka
presahuje obrys aného vozidla, musia by takým oznaèením oznaèené aj na predných èelných
plochách èo najbliie k dolným a boèným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené
vpredu platí táto podmienka opaène..
6. Názov prílohy è. 5 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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440
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú zvýené platové tarify tátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 113 ods. 1 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1

§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýené platové tarify tátnych zamestnancov.
§3

tátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2014
platová tarifa uvedená v prílohe.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 440/2013 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

338,50

2.

364,00

3.

393,00

4.

427,00

5.

506,00

6.

536,50

7.

604,50

8.

647,50

9.

735,50

10.

836,50

11.

951,50
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441
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú zvýené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 1 zákona
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 474/2008
Z. z. nariaïuje:
§1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme
od 1. januára 2014 patrí tarifný plat v sume platovej tarify pod¾a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej
v prílohe è. 1, pod¾a osobitnej stupnice platových taríf
vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe
è. 2 alebo pod¾a osobitnej stupnice platových taríf uèite¾ov vysokých kôl, výskumných a vývojových zamest-

nancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe è. 3 a pedagogickému zamestnancovi a odbornému
zamestnancovi patrí platová tarifa pod¾a stupnice uvedenej v prílohe è. 4.
§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.

Poèet
rokov
praxe

do 2
do 4
do 6
do 9
do 12
do 15
do 18
do 21
do 24
do 28
do 32
nad 32

Platový
stupeò

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
262,50
272,00
280,50
289,00
297,50
306,00
314,50
324,00
332,50
340,50
349,00
357,50

2
268,50
278,00
286,50
296,50
305,00
314,50
324,00
332,50
342,00
351,00
360,00
369,00

3
277,00
286,50
297,00
306,50
315,50
326,00
335,50
345,50
354,50
364,50
374,50
383,50

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových
P l a t o v á
t r i e d a
4
5
6
7
8
9
10
289,00 308,00 331,00 357,00 385,00 421,50 445,00
299,50 320,00 343,50 371,00 400,00 437,50 462,00
309,00 331,50 356,50 385,00 415,50 454,00 480,50
320,50 343,00 369,00 399,00 431,00 470,00 497,50
331,00 354,00 382,00 412,50 445,50 486,50 514,50
342,00 365,50 394,50 427,00 460,50 503,50 532,00
352,00 378,00 407,00 440,50 476,00 520,00 550,50
362,00 389,50 419,50 454,50 490,50 537,00 567,50
373,50 400,50 433,00 468,00 505,50 552,50 585,50
383,50 412,50 445,50 482,50 521,00 569,00 602,50
394,50 424,50 458,00 496,50 536,50 586,00 620,50
405,00 435,50 470,50 511,00 551,50 602,50 638,00

(v eurách mesaène)

11
471,50
490,00
508,50
527,00
546,00
564,00
583,00
601,50
620,50
638,50
657,50
676,00

stupòov
12
499,00
519,00
539,00
558,50
578,00
597,50
617,00
638,00
657,50
677,00
697,00
716,00

13
532,00
553,50
575,00
596,00
616,50
638,00
659,50
680,00
701,00
722,50
744,00
764,50

14
570,50
593,50
615,50
639,00
662,00
685,00
707,00
730,00
752,50
776,00
798,50
821,00

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 441/2013 Z. z.

Strana 4816
Zbierka zákonov è. 441/2013
Èiastka 102

Poèet
rokov
praxe

do 2
do 4
do 6
do 9
do 12
do 15
do 18
do 21
do 24
do 28
do 32
nad 32

Platový
stupeò

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
247,00
255,50
263,50
272,50
279,50
288,00
295,50
304,00
311,00
319,00
328,00
336,50

2
254,00
262,50
271,00
279,50
288,00
295,50
304,50
313,00
321,50
330,00
338,50
347,00

3
262,50
272,00
280,50
290,00
299,00
308,00
316,50
326,00
335,50
344,00
353,00
362,00

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových
P l a t o v á
t r i e d a
4
5
6
7
8
9
10
274,00 295,50 324,00 363,50 401,00 445,50 484,50
284,00 307,00 336,50 375,00 411,50 459,00 498,50
294,00 317,00 348,50 383,00 422,00 469,00 510,00
304,00 328,50 360,50 395,50 437,00 486,00 529,00
314,00 339,50 372,50 409,50 452,50 503,00 546,50
324,00 350,00 384,50 423,50 467,00 520,50 565,00
334,00 361,00 396,00 437,00 482,50 538,00 584,50
343,50 372,00 408,50 450,00 498,00 554,50 603,00
353,50 383,50 421,00 464,00 512,50 571,50 622,00
363,50 394,00 433,00 478,00 528,50 588,50 640,50
374,00 404,00 445,00 491,00 543,50 606,00 659,00
383,50 416,00 456,50 504,00 558,50 623,50 678,00

(v eurách mesaène)

11
503,50
523,50
544,00
563,00
583,00
603,00
623,00
642,00
662,00
682,50
702,00
721,50

stupòov
12
538,50
559,50
580,50
601,50
623,50
644,50
665,50
686,50
708,00
729,50
750,00
771,00

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

13
577,50
600,50
623,50
646,50
668,50
692,00
714,50
737,50
760,50
784,00
806,00
829,50

14
623,50
648,00
673,50
698,00
722,50
747,50
772,50
797,50
822,00
847,50
871,50
897,50
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Poèet
rokov
praxe

do 2
do 4
do 6
do 9
do 12
do 15
do 18
do 21
do 24
do 28
do 32
nad 32

Platový
stupeò

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
222,50
229,50
236,50
244,00
250,50
257,50
265,00
272,50
279,50
287,00
293,50
300,50

2
230,00
237,50
245,50
253,50
261,00
268,00
275,50
283,50
291,00
299,00
307,00
314,50

3
240,50
248,00
256,50
265,00
274,00
282,50
290,50
299,00
307,50
315,50
324,00
332,00

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových
P l a t o v á
t r i e d a
4
5
6
7
8
9
10
308,00 331,00 356,50 385,00 444,00 511,00 596,00
319,00 343,00 370,50 400,00 461,00 531,00 619,00
331,00 355,50 384,00 415,50 479,00 552,00 643,50
342,00 368,00 397,50 431,00 496,00 571,50 667,00
353,00 381,00 411,00 445,50 513,00 592,00 691,00
364,00 393,00 425,50 460,00 531,00 612,00 714,50
376,00 405,00 438,50 476,00 548,50 633,00 738,50
387,00 417,50 452,50 490,50 565,50 652,00 762,00
399,00 431,00 466,00 505,50 583,50 672,50 785,50
409,50 443,00 479,50 520,50 601,00 693,00 809,50
421,50 455,50 493,00 536,00 618,00 713,00 832,50
432,50 467,50 507,00 550,50 636,00 733,50 857,00

(v eurách mesaène)

11
639,00
664,00
690,00
717,50
740,50
765,50
792,00
816,00
842,00
867,00
893,00
917,50

stupòov
12
13
683,50 733,50
710,50 763,00
737,50 792,50
764,50 821,50
793,00 850,50
819,50 880,00
847,00 909,00
874,00 939,00
901,50 967,50
929,50 997,50
956,00 1 027,00
984,00 1 055,50

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UÈITE¼OV VYSOKÝCH KÔL, VÝSKUMNÝCH
A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

14
792,00
823,00
855,00
886,00
917,00
949,00
981,50
1 013,00
1 044,50
1 076,00
1 108,00
1 139,50
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12

11

10

9

8

7

Platová trieda
6

Stupnica platových taríf
Pracovná trieda
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Platová tarifa
408,00
436,50
452,50
484,50
501,50
535,50
561,00
599,50
612,50
654,00
686,50
732,50
769,00
820,50

(v eurách mesaène)

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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