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ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri pouívaní energie
(zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 17/2007 Z. z. v znení zákona è. 136/2010 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri pouívaní
energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene
a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007 Z. z. v znení zákona
è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 3 a 7 a 18
znejú:

1) § 3 písm. b) bod 1 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 3 písm. b) bod 2 zákona è. 251/2012 Z. z.
4
) § 3 písm. b) bod 3 zákona è. 251/2012 Z. z.
5
) § 3 písm. c) bod 4 zákona è. 251/2012 Z. z.
6
) § 3 písm. c) bod 5 zákona è. 251/2012 Z. z.
7
) § 84 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
18
) § 89 zákona è. 251/2012 Z. z..

2. § 2 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) montánou prístupnosou monos naintalova tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bez zásahov do stavebnej kontrukcie..
3. Doterají text § 2 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Spotrebite¾om energie sa rozumie koncový odberate¾ energie, ktorý nakupuje energiu pre vlastnú spotrebu.
(3) Obchodnou energetickou spoloènosou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá nakupuje energiu na úèely ïalieho predaja bez
jej premeny na inú formu energie alebo po jej premene
na inú formu energie..
4. V § 6 ods. 1 sa slová Vlastník ve¾kej budovy10) nahrádzajú slovami Vlastník ve¾kej budovy, ktorej celková podlahová plocha je väèia ako 1 000 m2 (ïalej len
ve¾ká budova),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.

7. V § 7 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nie je zabezpeèená montána prístupnos..
8. V § 8 ods. 1 a 3 sa nad slovom energie vypúa
odkaz 13. Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou
k odkazu 13.
9. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Do celkovej spotreby energie sa nezapoèíta spotreba energie
pre motorové vozidlo a zvlátne motorové vozidlo.13).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

10. V § 8 ods. 4 sa slová na vyhodnotenie energetickej nároènosti výroby nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1 a § 4 ods. 2.
11. § 8 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Spotrebite¾ energie v priemysle, spotrebite¾ energie v pôdohospodárstve a výrobca elektriny je povinný
na úèel overenia postupu pri výkone energetického auditu pod¾a odseku 6 poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu najneskôr do 30 dní od doruèenia písomnej
iadosti prevádzkovate¾a monitorovacieho systému na
obdobie troch mesiacov..
12. V § 9 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý
znie:
(12) Ministerstvo zapíe fyzickú osobu, ktorá bola
vyèiarknutá zo zoznamu energetických audítorov pod¾a odseku 11 písm. b) druhého bodu alebo tretieho
bodu, do zoznamu energetických audítorov po úspenom opätovnom absolvovaní skúky odbornej spôsobilosti..
Doterají odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 13.
13. V § 11 ods. 2 sa slová Právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nakupuje energiu na
úèely ïalieho predaja (ïalej len obchodná energetická spoloènos) nahrádzajú slovami Obchodná energetická spoloènos.

5. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) je povinný zabezpeèi rozvody tepla a teplej vody
vhodnou tepelnou izoláciou..

14. V § 14 ods. 1 písm. d) treom bode a § 14 ods. 2
písm. c) sa slovo nevybaví nahrádza slovom nezabezpeèí.

6. V § 6 ods. 2 sa nad slovom budovy vypúa odkaz
10.

15. V § 17 odsek 4 znie:
(4) Povinnosti pod¾a § 6 ods. 1 je vlastník ve¾kej bu-
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dovy alebo správca ve¾kej budovy pod¾a § 6 ods. 2 povinný splni do 31. decembra 2015. Ak vlastník ve¾kej
budovy alebo správca ve¾kej budovy pod¾a § 6 ods. 2
realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti
pri pouívaní energie vo väèom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla a teplej
vody po dobe ivotnosti, je povinný splni povinnosti
pod¾a § 6 ods. 1 do 31. decembra 2017..
16. V § 18 sa slová akty Európskych spoloèenstiev a
nahrádzajú slovami záväzné akty.
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17. V prílohe è. 2 nadpis znie:
Zoznam preberaných právne záväzných aktov
Európskej únie.
18. V prílohe è. 2 sa za slová Rady 93/76/EHS (Ú. v.
EÚ L 114, 27. 4. 2006) vkladajú slová v znení nariadenia (ES) è. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11.
2008).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z. a zákona
è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Tento zákon upravuje veobecné podmienky na
poskytovanie regionálnej investiènej pomoci a pomoci
na podporu zamestnanosti1) (ïalej len investièná pomoc), pôsobnos orgánov verejnej správy pri poskytovaní investiènej pomoci a kontrole jej pouitia za úèelom hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných
miest na území Slovenskej republiky..
2. V § 3 písmeno a) znie:
a) investièným zámerom projekt poèiatoènej investície
zameraný na vybudovanie nového
1. podniku, rozírenie výroby v existujúcom podniku,
diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatoèné
výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby11a)
okrem odvetví a èinností pod¾a osobitného predpisu,11b)
2. technologického centra alebo rozírenie existujúceho technologického centra,
3. centra strategických sluieb alebo rozírenie
existujúceho centra strategických sluieb alebo
4. komplexného strediska cestovného ruchu alebo
rozírenie existujúceho komplexného strediska
cestovného ruchu,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických
èinností.
11b
) Èl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) è. 800/2008..

3. V § 3 písm. c) sa slovo tri nahrádza slovom dva.
4. V § 3 písmená e) a f) znejú:
e) technologickým centrom miesto, v ktorom prijímate¾
vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých
výrobkov, technológií alebo výrobných procesov,
prièom vývoj alebo inovácia nezahàòa bené alebo
pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich sluieb a ostatných
prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy
predstavovali zlepenie; výrobný proces sa nepovauje za èinnos technologického centra,

f) centrom strategických sluieb miesto, v ktorom prijímate¾ poskytuje sluby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanos kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj poèítaèových programov,
odborných rieite¾ských centrách, centrách na prípravu modifikovaných pièkových technológií a centrách zákazníckej podpory, prièom predmetom èinnosti sú najmä sluby v oblasti financií, nákupu,
informaèných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov,.
5. V § 3 písmeno h) znie:
h) intenzitou investiènej pomoci podiel celkovej súèasnej výky investiènej pomoci k celkovým súèasným
oprávneným nákladom súvisiacim s realizáciou investièného zámeru vyjadrený v percentách; intenzita investiènej pomoci je vyjadrená ekvivalentom
hrubej hotovostnej finanènej pomoci, ktorá predstavuje výku investiènej pomoci pred zaplatením dane
z príjmov,.
6. V § 3 písmeno j) znie:
j) zaèatím prác zaèatie stavebných prác na investiènom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie prijímate¾a objedna výrobné a technologické zariadenie
alebo sluby súvisiace s investièným zámerom vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej medzi prijímate¾om
a jeho dodávate¾om; za zaèatie prác sa nepovauje
vykonávanie alebo vznik záväzku prijímate¾a súvisiaceho s predbenou túdiou na posudzovanie realizovate¾nosti investièného zámeru bez oh¾adu na jej
prvenstvo,.
7. § 3 sa dopåòa písmenami l) a n), ktoré znejú:
l) vytvorenými novými pracovnými miestami èistý nárast v poète zamestnancov priamo zamestnaných
v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za
posledných 12 mesiacov, prièom celkový èistý nárast pracovných miest nesmie by mení ako 10 %
nových pracovných miest z priemeru za posledných
12 mesiacov, kedy bol investièný zámer doruèený na
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, nesmie vak by mení ako 40 zamestnancov; poèet zamestnancov znamená poèet vo¾ných pracovných
jednotiek, a to poèet osôb zamestnaných na plný
pracovný úväzok poèas jedného roka, prièom práca
na èiastoèný úväzok a sezónne práce tvoria podiely
roèných pracovných jednotiek; pracovné miesta,
ktoré zanikli poèas obdobia 12 mesiacov, sa musia
odpoèíta od poètu pracovných miest vytvorených
poèas toho istého obdobia,
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m) rozírením výroby v existujúcom podniku nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné
tri finanèné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú
finanènému roku, v ktorom bol investièný zámer doruèený ministerstvu, ak zároveò vedie k vytvoreniu
nových pracovných miest,
n) finanènou analýzou investièného zámeru posúdenie
finanènej výkonnosti investièného zámeru pomocou
finanèných ukazovate¾ov zostavených na základe
diskontovaných peòaných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania investièného
zámeru pomocou investiènej pomoci, v rámci ktorej
sa preukazuje finanèná udrate¾nos výsledkov investièného zámeru..
8. Nadpis nad § 4 znie:
Veobecné podmienky na
poskytnutie investiènej pomoci.
9. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví
a èinností pod¾a osobitného predpisu11b) sú:
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby
 podnikate¾a,
b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú urèené na výrobné úèely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c) výroba, èinnosti, procesy, stavby alebo výrobné
a technologické zariadenia spåòajúce podmienky na
ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných
predpisov,15)
d) realizácia investièného zámeru vedie k vytvoreniu
nových pracovných miest,
e) investièný zámer sa realizuje na jednom mieste, prièom za jedno miesto realizácie investièného zámeru
sa povauje súhrn nehnute¾ností, ktoré tvoria jeden
podnikový pozemok.15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 2 ods. 1 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach
týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2005 Z. z..

Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 13a sa vypúajú.
10. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa zniuje na
5 000 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby  podnikate¾a,.
11. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa zniuje na
3 000 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby  podnikate¾a,.
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12. V § 4 ods. 4 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. a).
13. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
§ 5
Technologické centrá
Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej
pomoci pre technologické centrá sú:
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm.
a) a b) najmenej v sume 500 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) z celkového poètu zamestnancov tvoria najmenej
70 % zamestnanci s vysokokolským vzdelaním,
c) realizácia investièného zámeru vedie k vytvoreniu
nových pracovných miest.
§6
Centrá strategických sluieb
Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej
pomoci pre centrá strategických sluieb sú:
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 400 000 eur, prièom
najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním
právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby
 podnikate¾a,
b) z celkového poètu zamestnancov tvoria najmenej
60 % zamestnanci s vysokokolským vzdelaním,
c) realizácia investièného zámeru vedie k vytvoreniu
nových pracovných miest..
14. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pre cestovný ruch sú:
a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré
sú urèené na poskytovanie sluieb, a to v hodnote
najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby
 podnikate¾a,
c) sluby, èinnosti, procesy, stavby alebo zariadenia
spåòajúce podmienky na ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných predpisov,15)
d) realizácia investièného zámeru vedie k vytvoreniu
nových pracovných miest,
e) investièný zámer sa realizuje na jednom mieste, prièom za jedno miesto realizácie investièného zámeru
sa povauje súhrn nehnute¾ností, ktoré tvoria jeden
podnikový pozemok.15a).
15. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. b) a slová z vlastných prostriedkov
sa nahrádzajú slovom majetkom.
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16. V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a).

dobý nehmotný majetok pred dòom vydania
písomného potvrdenia pod¾a § 10 ods. 6,.

17. V § 7 ods. 3 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. b) a slová z vlastných prostriedkov sa nahrádzajú slovom majetkom.

25. V § 9 ods. 2 písm. h) sa nad slovom predpisu odkaz 16a nahrádza odkazom 16e.

18. V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová 50 %.
19. § 8 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Prijímate¾, ktorý je úètovnou jednotkou,16) úètuje
oprávnené náklady alebo oprávnené výdavky vzahujúce sa na investièný zámer
a) na analytických úètoch,16a) ak úètuje v sústave podvojného úètovníctva,
b) v úètovných knihách16b) so slovným a èíselným oznaèením investièného zámeru v úètovných zápisoch,
ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva.
(4) Prijímate¾, ktorý nie je úètovnou jednotkou a vedie evidenciu výdavkov pod¾a osobitného predpisu,16c)
pouije v zápisoch slovné a èíselné oznaèenie investièného zámeru..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16, 16a a 16c znejú:
16) § 1 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
16a
) § 12 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16b
) § 15 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16c
) Napríklad § 6 ods. 14 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. V § 9 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová identifikaèné èíslo, vkladajú slová hlavný predmet podnikania, ve¾kos podniku,14).
21. V § 9 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovom
podniká odkaz 13 nahrádza odkazom 11a.
22. V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová predpokladaný poèiatoèný stav a nahrádzajú slovami poèiatoèný stav
a predpokladaný.
23. V § 9 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) a f), ktoré znejú:
a) popis investièného zámeru,
b) doklad, ktorým preukáe spôsob financovania investièného zámeru,
c) finanènú analýzu investièného zámeru,
d) zoznam spriaznených osôb,16d)
e) analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikate¾ské subjekty,
f) èestné vyhlásenie, e investièný zámer sa netýka
premiestnenia výrobných a technologických zariadení, ktoré sú urèené na výrobné úèely, jeho výroby
alebo sluieb z iného èlenského tátu Európskej
únie,.
Doterajie písmená a) a d) sa oznaèujú ako písmená g)
a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16d znie:

16d) § 9 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

24. V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:
g) èestné vyhlásenie, e nezaène stavebné práce ani neobjedná výrobné a technologické zariadenie a dlho-

Doterajia poznámka pod èiarou k odkazu 16a sa
oznaèuje ako poznámka pod èiarou k odkazu 16e.
26. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Posúdenie investièného zámeru
(1) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, posúdi úplnos investièného zámeru a veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci, a ak investièný
zámer obsahuje vetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 45 dní zabezpeèí vypracovanie odborného posudku investièného zámeru (ïalej len posudok), ktorý bude obsahova odborné hodnotenie investièného
zámeru a jeho povinných príloh.
(2) Ak investièný zámer nie je úplný alebo neobsahuje vetky prílohy, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu, písomne vyzve iadate¾a, aby nesprávne alebo
neúplné podklady doplnil. Na doplnenie alebo opravu
podkladov urèí primeranú lehotu. Lehota pod¾a odseku 1 zaène plynú a po predloení správnych a úplných podkladov.
(3) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, je
oprávnené vyiada si od prísluných orgánov verejnej
správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie investièného zámeru a odborné hodnotenie investièného
zámeru. Na iados ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu, sú tieto orgány povinné bezodkladne poskytnú
poadované informácie.
(4) Ak je aj bez vypracovania posudku pod¾a odseku 1 zrejmé, e iadate¾ vo vzahu k predloenému investiènému zámeru nespåòa veobecné podmienky na
poskytnutie investiènej pomoci, alebo ak podklady nie
sú doplnené v lehote pod¾a odseku 2, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, písomne oznámi iadate¾ovi,
e predloený investièný zámer nespåòa veobecné
podmienky na poskytnutie investiènej pomoci.
(5) V posudku sa uvedie, èi iadate¾ má predpoklad
splni veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov,20) zoh¾adní sa hospodársky a sociálny význam investièného zámeru a jeho environmentálny
vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva ivotného prostredia
Slovenskej republiky.
(6) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ má predpoklad
splni veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy,
ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ru-
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chu, do desiatich dní od doruèenia posudku písomne
potvrdí iadate¾ovi, e investièný zámer spåòa veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci, a do
30 dní od doruèenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len návrh), v ktorom uvedie intenzitu investiènej pomoci, formu investiènej pomoci, výku investiènej pomoci pod¾a
jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investiènej pomoci. Na úèely poskytovania investiènej pomoci
ministerstvo pod¾a § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny
Slovenskej republiky pod¾a okresov a miery nezamestnanosti na zóny. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu, zale návrh na vyjadrenie poskytovate¾om investiènej pomoci.
(7) Poskytovatelia investiènej pomoci posúdia návrh
a do 30 dní od doruèenia návrhu zalú ministerstvu
alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, písomné stanoviská,
v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investiènej pomoci. Súèasou stanoviska je aj vyjadrenie k finanènému krytiu navrhovanej formy investiènej pomoci. Ak poskytovate¾ investiènej pomoci
ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezale, predpokladá sa, e
s poskytnutím investiènej pomoci súhlasí.
(8) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ nemá predpoklad splni veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo
dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, písomne oznámi iadate¾ovi, e nespåòa
veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci.
(9) Ak práca na investiènom zámere zaène pred vydaním písomného potvrdenia pod¾a odseku 6, na investiènú pomoc nebude oprávnený celý investièný zámer..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 30a zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 53d zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie (ES) è. 800/2008..

27. V § 11 ods. 1 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 7.
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spoloèným trhom alebo v inom obdobnom konaní,
nie starí ako jeden mesiac,
e) doklad o tom, e iadate¾ nie je daòovým dlníkom,
nie starí ako jeden mesiac,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
31. V § 13 ods. 2 sa slová poèiatoènej investície nahrádzajú slovami investièného zámeru.
32. V § 13 ods. 3 druhej vete sa za slová poskytovate¾om investiènej pomoci vkladajú slová pod¾a § 2
ods. 4.
33. V § 13 ods. 5 druhej vete sa za slová poskytovate¾om investiènej pomoci vkladajú slová pod¾a § 2
ods. 4.
34. V § 13 sa vypúa odsek 7.
35. V § 14 sa vypúajú slová okrem náleitostí pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní.
36. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Povinnosti prijímate¾a
(1) Prijímate¾ je povinný zachova dlhodobý hmotný
majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola
poskytnutá investièná pomoc,
a) v rozsahu zodpovedajúcom skutoènej výke èerpanej investiènej pomoci, najmenej vak do výky pod¾a § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 a 3, § 5 písm. a), § 6
písm. a), § 7 ods. 1 písm. b) alebo § 7 ods. 2 a 3,
b) v truktúre pod¾a § 4 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1
písm. a), a to poèas uplatòovania investiènej pomoci
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej vak poèas
piatich zdaòovacích období nasledujúcich po zdaòovacom období, v ktorom prijímate¾ skonèil investièný zámer.
(2) Podmienka pod¾a odseku 1 písm. a) a b) nebráni
výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo
v dôsledku rýchlych technologických zmien, ak podnikate¾ská èinnos v danom regióne poèas uvedeného obdobia bude zachovaná.

28. V § 12 ods. 3 písm. a) a d) sa slová tri mesiace
nahrádzajú slovami jeden mesiac.

(3) Prijímate¾ je povinný zachova poèet vytvorených
nových pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami najmenej pä rokov odo dòa prvého obsadenia pracovného miesta.

29. V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
c) doklad, vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
jeden mesiac, z ktorého vyplýva, e iadate¾ nie je ku
dòu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok
nebol vyhlásený konkurz, nezaèalo voèi nemu konkurzné alebo retrukturalizaèné konanie,.

(4) Prijímate¾ je povinný splni podmienky pod¾a § 4
ods. 1, § 4 ods. 2 a 3, § 5, § 6, § 7 ods. 1, ods. 2 alebo
ods. 3 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci pod¾a § 13. Pri ve¾kom investiènom projekte je lehota na splnenie podmienok pod¾a prvej vety najviac pä rokov.

30. V § 12 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
d) doklad o tom, e voèi iadate¾ovi nie je nárokované
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú so

(5) Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti
s investièným zámerom musia by obsadené do troch
rokov po skonèení investièného zámeru.
(6) Prijímate¾ je povinný realizova investièný zámer
tak, e najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov
musí by financovaných z vlastných zdrojov alebo pro-
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stredníctvom externého financovania, ktoré nezahàòa
tátnu pomoc.
(7) Schválená intenzita investiènej pomoci a schválená výka investiènej pomoci uvedená v rozhodnutí
o schválení investiènej pomoci pod¾a § 14 nemôe by
prekroèená. Ak prijímate¾ získa investiènú pomoc nad
schválenú výku investiènej pomoci, je povinný vráti
tú èas investiènej pomoci, o ktorú bola prekroèená
schválená výka investiènej pomoci vrátane sankcií, vo
výke ustanovenej pod¾a osobitných predpisov.25)
(8) Prijímate¾ je povinný písomne bezodkladne
oznámi ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,
v období realizácie investièného zámeru, poèas èerpania investiènej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skonèil investièný zámer, vetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu
investièného zámeru alebo sa akýmko¾vek spôsobom
týkajú realizácie investièného zámeru alebo dodriavania podmienok, za ktorých bola investièná pomoc
schválená.
(9) Prijímate¾ nie je oprávnený poèas realizácie investièného zámeru, èerpania investiènej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku,
v ktorom skonèil investièný zámer, uskutoèni zmeny,
ktoré
a) ovplyvòujú povahu investièného zámeru alebo podmienky realizácie investièného zámeru, a to najmä
zmeny smerujúce k nevynaloeniu plánovaných finanèných prostriedkov na obstaranie dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investiènom zámere o viac ako
15 %, vytvoreniu niieho poètu nových pracovných
miest, zásadnej zmene jeho vlastníckej truktúry
alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému úèastníkovi
hospodárskej súae, alebo
b) smerujú k predèasnému skonèeniu podnikate¾skej
èinnosti v príslunom okrese alebo premiestneniu
podnikate¾skej èinnosti do iného okresu.
(10) Prijímate¾ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas
cestovného ruchu,
a) kadoroène do konca januára predloi roènú správu o priebehu realizácie investièného zámeru za
predchádzajúci kalendárny rok,
b) do troch mesiacov po skonèení investièného zámeru
predloi závereènú hodnotiacu správu, v ktorej
zhodnotí dosiahnuté ciele investièného zámeru,
c) kadoroène do konca januára poèas piatich rokov po
roku, v ktorom skonèil investièný zámer, najmenej
vak poèas uplatòovania daòovej ú¾avy, predloi
roènú správu o vyuívaní investície.
(11) Prijímate¾ je povinný na verejne prístupnom
mieste, kde sa realizuje investièný zámer, do 60 dní od
zaslania oznámenia o skonèení investièného zámeru
ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, umiestni informaènú tabu¾u, na ktorej musí by uvedený najmä názov projektu, názov prijímate¾a, poskytovate¾
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investiènej pomoci, schválená výka investiènej pomoci, dátum zaèiatku a dátum skonèenia investièného
zámeru. Prijímate¾ je povinný zachova informaènú tabu¾u poèas najmenej piatich rokov od zaslania oznámenia o skonèení investièného zámeru ministerstvu
alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

37. § 15b vrátane nadpisu znie:
§ 15b
Zmena rozhodnutia o schválení investiènej pomoci
(1) Na základe písomného oznámenia pod¾a § 15
ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, písomne potvrdí prijímate¾ovi prijatie oznámenia o zmene.
(2) Ak investièná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,21) ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, do 60 dní od doruèenia
úplných informácií posúdi, èi ide o inú zmenu, ako je
uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), a èi schválená investièná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investiènej pomoci.
(3) Ak zmena pod¾a prijatého oznámenia nemá vplyv
na podmienky, za ktorých bola investièná pomoc
schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,
túto skutoènos písomne oznámi prijímate¾ovi.
(4) Ak zmena pod¾a prijatého oznámenia má vplyv na
podmienky, za ktorých bola investièná pomoc schválená a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi
poskytovanie investiènej pomoci, ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení
zmeny rozhodnutia o schválení investiènej pomoci prijímate¾ovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investiènej pomoci doruèí ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, poskytovate¾ovi investiènej pomoci.
(5) Zmenu pod¾a odseku 4 je prijímate¾ oprávnený
uskutoèni pre konkrétnu podmienku rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci len raz poèas celého obdobia realizácie investièného zámeru, èerpania investiènej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich
rokov, po roku, v ktorom skonèil investièný zámer.
(6) Ak zmena pod¾a prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie
investiènej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného
ruchu, vydá rozhodnutie o zruení rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci. Prijímate¾ je povinný
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poskytnutú investiènú pomoc vráti vrátane úroku. Ak
prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.25) Rovnaké úèinky ako rozhodnutie o zruení rozhodnutia o schválení
investiènej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímate¾a pred skonèením investièného zámeru.
(7) Ak investièná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, do 30 dní od doruèenia úplných informácií pod¾a osobitného predpisu23) poiada
Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti vzniknutých zmien investiènej pomoci so spoloèným trhom,24)
o èom písomne informuje prijímate¾a.
(8) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e zmena investiènej pomoci je zluèite¾ná so spoloèným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do
15 dní od doruèenia koneèného rozhodnutia Európskej
komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investiènej pomoci prijímate¾ovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení
investiènej pomoci doruèí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, poskytovate¾ovi investiènej pomoci. Ak
Európska komisia prijme rozhodnutie, e zmena investiènej pomoci nie je zluèite¾ná so spoloèným trhom, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, vydá
rozhodnutie o zruení rozhodnutia o schválení investiènej pomoci. Ak prijímate¾ poskytnutú investiènú pomoc nevráti, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.25) Rovnaké úèinky ako rozhodnutie o zruení rozhodnutia o schválení investiènej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímate¾a pred skonèením
investièného zámeru.
(9) Na náleitosti rozhodnutia pod¾a odsekov 4, 6 a 8
sa primerane vzahuje § 14..
38. V § 16 ods. 5 sa vypúajú slová písm. c).
39. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola
investièná pomoc schválená, vykonáva
a) ministerstvo pri investiènej pomoci uvedenej v § 2
ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4
ods. 1 písm. a), b) a e), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
b) ministerstvo dopravy pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e) a povinnosti uvedenej
v § 15 ods. 1 a 4,
c) ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce
pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c),
pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), § 5
písm. b) a c), § 6 písm. b) a c), § 7 ods. 1 písm. d) a pri
povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
d) prísluný správca dane pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a pri povinnosti uvedenej
v § 15 ods. 6,
e) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c) a v § 7
ods. 1 písm. c)..
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40. V § 17 ods. 7 sa slová § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e),
§ 5 písm. a) a b), § 6 písm. a) a b), § 7 ods. 1 písm. a), b),
c) a e) nahrádzajú slovami § 4 ods. 1 písm. a), b), d)
a e), § 5 písm. a) a c), § 6 písm. a) a c), § 7 ods. 1 písm. a),
b), d) a e).
41. § 18 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Vzor formulára na finanènú analýzu investièného zámeru ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Podrobnosti o informaènej tabuli pod¾a § 15
ods. 11 ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo..
42. V § 19 odsek 2 znie:
(2) O poskytnutie investiènej pomoci na nový investièný zámer môe ten istý prijímate¾ poiada a po
skonèení investièného zámeru, na ktorý mu bola
schválená investièná pomoc. Opakovaná investièná
pomoc na investièný zámer pod¾a § 4 a 7 môe by poskytnutá len pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)..
43. § 19 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak u bola investièná pomoc poskytnutá osobe,
ktorá je voèi prijímate¾ovi spriaznenou osobou,16d)
vzahuje sa na prijímate¾a odsek 2..
44. Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. mája 2013
(1) Investièná pomoc schválená do 30. apríla 2013
zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako
je uvedené v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci.
(2) Rozhodnutia o schválení investiènej pomoci alebo
rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov vydané do 30. apríla 2013 ministerstvo na základe oznámenia pod¾a § 15 ods. 8 posúdi pod¾a tohto zákona.
(3) Konania zaèaté a neukonèené pred 1. májom
2013 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
45. V prílohe v celom texte sa slová mil. Sk nahrádzajú slovami mil. eur a slová pä rokov sa nahrádzajú slovami desa rokov.
Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
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è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 288/2012 Z. z. a zákona è. 395/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 30a odsek 1 znie:
(1) Daòovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci obsahujúcej ú¾avu na
dani pod¾a osobitného predpisu120a) alebo pod¾a schémy tátnej pomoci de minimis, môe si uplatni nárok
na ú¾avu na dani do výky pod¾a odseku 2, ak súèasne
spåòa podmienky stanovené osobitným predpisom120a)
a osobitné podmienky pod¾a odseku 3 alebo podmienky
pod¾a schémy tátnej pomoci de minimis..
2. V § 30a odsek 2 znie:
(2) Daòovník si môe uplatni nárok na ú¾avu na
dani do výky dane pripadajúcej na pomernú èas základu dane. Pomerná èas základu dane sa vypoèíta
tak, e základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa
vypoèíta ako podiel
a) oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola schválená
poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného
predpisu,120a) najviac vak do úhrnnej výky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého
nehmotného majetku tejto investície obstaraného
po vydaní písomného potvrdenia iadate¾ovi, e investièný zámer spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci120c) do konca prísluného zdaòovacieho obdobia, za ktoré sa uplatòuje nárok na ú¾avu
na dani, a
b) súètu hodnoty vlastného imania daòovníka vykázaného v úètovnej závierke za zdaòovacie obdobie,
v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie pod¾a osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 120a a 120c znejú:

120a) Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
120b
) § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 561/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
120c
) § 10 ods. 6 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení zákona
è. 70/2013 Z. z..
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3. V § 30a sa vypúa odsek 10.
4. Za § 52t sa vkladá § 52u, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52u
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. mája 2013
(1) Ustanovenia § 30a predpisu úèinného od 1. mája
2013 sa pouijú na daòovníka, ktorému bolo od 1. mája
2013 vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci pod¾a osobitného predpisu120a) obsahujúce ú¾avu
na dani; taký daòovník nesmie súèasne uplatòova
ú¾avu na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z. v znení
neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného do
30. apríla 2013 alebo § 30b a ú¾avu na dani pod¾a § 30a
predpisu úèinného od 1. mája 2013.
(2) Ak daòovník pokraèuje po 1. máji 2013 v uplatòovaní ú¾avy na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného
do 30. apríla 2013 alebo § 30b a súèasne mu vznikne
monos uplatòova ú¾avu na dani pod¾a § 30a predpisu úèinného od 1. mája 2013, môe zaèa uplatòova
ú¾avu na dani pod¾a § 30a predpisu úèinného od
1. mája 2013, ak
a) nebude súèasne uplatòova ú¾avu na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného do 30. apríla 2013
alebo § 30b alebo
b) dokonèí uplatòovanie ú¾avy na dani pod¾a zákona
è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 30a predpisu úèinného do 30. apríla 2013 alebo
§ 30b, prièom o túto dobu uplatòovania ú¾avy na
dani sa doba pod¾a § 30a predpisu úèinného od
1. mája 2013 skracuje.
(3) Nárok na uplatnenie ú¾avy na dani pod¾a § 30a
ods. 2 predpisu úèinného od 1. mája 2013 môe uplatni len daòovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení
investiènej pomoci pod¾a osobitného predpisu120a) vydané po 30. apríli 2013..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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71
ZÁKON
z 19. marca 2013
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje úèel, podmienky, rozsah a spôsob
poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§2
Úèel poskytovania dotácií
Dotáciu z rozpoètovej kapitoly ministerstva na prísluný rozpoètový rok mono poskytnú za podmienok
ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1)
na podporu
a) baníctva, tradície a histórie banských èinností, odstránenia následkov banskej èinnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej èinnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania,
c) vyuívania biomasy a slneènej energie na výrobu
tepla,
d) ochrany spotrebite¾a,
e) rozvoja priemyselnej výroby a sluieb,
f) výskumu, vývoja2) a inovácií3).
Podmienky poskytovania dotácií
§3
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. a) mono poskytnú
v uho¾nom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a) plnenie deputátnych nárokov v uho¾nom baníctve,
na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ïalej len oprávnená osoba),
b) zabezpeèenie alebo likvidáciu starých banských diel
a ich následkov,4)
c) technické práce vykonávané pod¾a útlmového programu banskej èinnosti,
1

d) u¾ahèenie zatvorenia uho¾ných baní neschopných
konkurencie pod¾a osobitného predpisu,5)
e) publikaènú èinnos s banskou tematikou, údrbu
a rekontrukciu banských pamiatok, budovanie náuèných banských chodníkov a ïalích aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských èinností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,
f) spoluúèas pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu
banskej èinnosti a likvidáciu uho¾nej bane.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú organizácii pod¾a osobitného predpisu6) (ïalej len poverená
organizácia) alebo reprezentatívnemu zdrueniu baníckych spolkov a cechov.
(3) Ak ide o poskytnutie dotácie pod¾a odseku 1
písm. a), musí poverená organizácia preukáza poèet
oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej
organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslunom rozpoètovom roku; dotácie sa
poskytujú tvrroène.
(4) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. b) mono poskytnú poverenej organizácii na základe písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého
banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.
(5) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré èinnosti pod¾a odseku 4,
je povinná ich zabezpeèi formou verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu.7)
(6) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. d) mono poskytnú poverenej organizácii na u¾ahèenie zatvorenia
uho¾ných baní neschopných konkurencie na základe
útlmového programu schváleného vládou Slovenskej
republiky (ïalej len vláda).
(7) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. f) mono poskytnú
poverenej organizácii na útlmový program schválený
vládou vo výke pänásobku priemerného mesaèného
zárobku zamestnanca, ktorému skonèil pracovný pomer pod¾a § 63 ods. 1 písm. a) a c) Zákonníka práce, ak
poverená organizácia nedosiahla zisk v úètovnom ob-

) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) § 11 ods. 2 písm. c) zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 ods. 5 zákona è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
4
) § 35 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
5
) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o tátnej pomoci na u¾ahèenie zatvorenia uho¾ných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).
6
) § 3a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb.
7
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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dobí, ktoré predchádza úètovnému obdobiu, v ktorom
sa realizuje útlmový program.
§4
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. b) mono poskytnú na
a) realizáciu programov rozvoja malého a stredného
podnikania schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,8)
b) úhradu prevádzkových nákladov zdruenia právnických osôb s úèasou ministerstva, ktoré zabezpeèuje administratívne èinnosti, na realizáciu programov
pod¾a písmena a).
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú
zdrueniu právnických osôb s úèasou ministerstva,
ktoré zabezpeèuje administratívne èinnosti na realizáciu programov pod¾a odseku 1 písm. a).
(3) Dotácia pod¾a odseku 1 písm. a) sa môe poui aj
na úhradu oprávnených nákladov zdruenia právnických osôb s úèasou ministerstva vynaloených v súlade so znením jednotlivých programov rozvoja malého
a stredného podnikania. Za oprávnené náklady pod¾a
prvej vety sa povaujú vetky náklady, ktoré vznikli od
1. januára rozpoètového roka.
(4) Dotácia pod¾a odseku 1 písm. b) sa môe poui aj
na úhradu miezd, platov, odvodov, sluobných príjmov
a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov
a tatutárnych zástupcov zdruenia právnických osôb
s úèasou ministerstva, maximálne vak do výky
1,7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone
práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeò ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslunom rozpoètovom roku.
(5) Dotácia pod¾a odseku 1 písm. b) sa môe poui aj
na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov
zdruenia právnických osôb s úèasou ministerstva,
ktoré zabezpeèuje administratívne èinnosti na realizáciu jednotlivých programov rozvoja malého a stredného
podnikania. Za oprávnené prevádzkové náklady pod¾a
prvej vety sa povaujú vetky prevádzkové náklady,
ktoré vznikli od 1. januára rozpoètového roka.
§5
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. c) mono poskytnú na
a) naintalovaný slneèný kolektor v rodinnom dome
alebo bytovom dome,9)
b) zakúpený a naintalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú fyzickej
osobe podnikate¾ovi vykonávajúcemu správu a údrbu
bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe
vykonávajúcej správu a údrbu bytového a nebytového
8
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fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome, spoloèenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikate¾ovi.
(3) Dotáciu pod¾a § 2 písm. c) mono poskytnú najviac v sume
a) 200 eur za 1 m2 na intaláciu slneèných kolektorov
najviac na 8 m2 v rodinnom dome iadate¾a,
b) 100 eur za 1 m2 na intaláciu slneèných kolektorov
v bytovom dome iadate¾a najviac na 3 m2 na kadý
byt v bytovom dome.
(4) Dotáciu pod¾a § 2 písm. c) mono poskytnú na
kúpu a intaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome iadate¾a. Dotáciu mono poskytnú do
30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.
§6
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. d) mono poskytnú na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebite¾a,
ktorých predmet urèí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom
sídle kadoroène najneskôr do 30. novembra.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú obèianskemu zdrueniu, ktoré
a) vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu11) a nevykonáva inú èinnos,
b) vzniklo najmenej jeden rok pred dòom podania iadosti,
c) preukáe, e má z vlastných alebo iných zdrojov zabezpeèené finanèné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z poadovanej dotácie.
§7
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. e) mono poskytnú na
a) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku prístupovej komunikácie,
b) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku kanalizácie alebo preèerpávacej stanice,
c) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku prípojky vody, vodojemu alebo èerpacej stanice,
d) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,
e) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku elektrickej prípojky,
f) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku èistiarne odpadových vôd,
g) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku transformaènej stanice,
h) výstavbu, prestavbu, rekontrukciu, preloku regulaènej stanice plynu,
i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnute¾ností v zóne vyèlenenej územným plánom
obce pre priemyselnú výrobu,

) Zákon è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích
predpisov.
10
) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) § 25 ods. 6 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
9
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
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archeologický výskum,12)
geologické práce,13)
vybrané geodetické a kartografické èinnosti,14)
výkup pozemkov pod infratruktúrou, ktorými sú
stavebné objekty a ininierske siete, ktoré iadate¾
uvedie pod¾a prílohy è. 1,
náklady na projektovú dokumentáciu ininierskych
stavieb pod¾a písmen a) a i),
odkúpenie nefunkènej alebo nevyuitej nehnute¾nosti v zóne vyèlenenej územným plánom obce pre
priemyselnú výrobu,
rekontrukciu nehnute¾nosti v zóne vyèlenenej
územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
výkup pozemkov pod nefunkènou alebo nevyuitou
nehnute¾nosou v zóne vyèlenenej územným plánom
obce pre priemyselnú výrobu,
odkúpenie alebo rekontrukciu prístupovej komunikácie k nehnute¾nosti pod¾a písmen o) a p) vrátane
súvisiacich ininierskych sietí uloených v cestnom
telese prístupovej komunikácie,
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu
v obci alebo vyom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
úhradu nákladov obchodnej spoloènosti zaloenej
ministerstvom, ktorá zabezpeèuje realizáciu úèelu,
na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy pod¾a § 10 ods. 6 písm. g).

(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú
a) obci alebo vyiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyèlenenej na realizáciu projektov
súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a sluieb,
b) obchodnej spoloènosti zaloenej ministerstvom na
èinnosti uvedené v investiènom zámere15) schválenom vládou.
(3) Na úèely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy povaujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, rekontrukciou a prelokou stavebných objektov, rekontrukciou a odkúpením nehnute¾ností
v zóne vyèlenenej na realizáciu projektov súvisiacich
s rozvojom priemyselnej výroby a sluieb, výkupom pozemkov, zabezpeèením prác, prieskumov a projektovej
dokumentácie a úhrada nákladov pre obchodnú spoloènos zaloenú ministerstvom pod¾a odseku 2 písm. b).
(4) V nehnute¾nosti, na rekontrukciu ktorej bola
poskytnutá dotácia pod¾a odseku 1, sa musí vykonáva
po rekontrukcii priemyselná výroba poèas najmenej
15 rokov.
(5) Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré
bola obci alebo vyiemu územnému celku poskytnutá
dotácia pod¾a odseku 1 písm. a) a i) a písm. o) a r),
12

)
)
14
)
15
)
16
)
17
)
18
)
13
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nemôe obec alebo vyí územný celok previes na inú
osobu poèas ich odpisovania.16)
(6) Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola
obci alebo vyiemu územnému celku poskytnutá dotácia pod¾a odseku 1 písm. m), nemôe obec alebo vyí
územný celok previes na inú osobu poèas 20 rokov od
poskytnutia dotácie.
(7) Ak obec alebo vyí územný celok poruí povinnosti ustanovené v odsekoch 4 a 6 sú povinné poskytnutú dotáciu vráti.
(8) Dotáciu pod¾a odseku 1, okrem dotácie pod¾a
odseku 1 písm. t), mono poskytnú do 15 % z celkovej
hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej
hodnoty investície investora sa vypoèíta z údajov, ktoré
obec alebo vyí územný celok uvedie v iadosti, ktorej
vzor je uvedený v prílohe è. 1. Ak bude hodnota investície niia, dotácia obci alebo vyiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 15 % dotácie.
(9) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono zvýi do 30 %
z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonáva aj výskumnú a vývojovú èinnos poèas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Hodnota 30 %
z celkovej hodnoty investície investora sa vypoèíta
z údajov, ktoré obec alebo vyí územný celok uvedie
v iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 1. Ak bude
hodnota investície niia, dotácia obci alebo vyiemu
územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 30 %
dotácie.
(10) Obec alebo vyí územný celok sú povinné predklada ministerstvu tvrroèné správy o pouití dotácie
a zostatku dotácie. Po vyèerpaní dotácie sú obec alebo
vyí územný celok povinné predloi závereènú správu do dvoch mesiacov odo dòa vyèerpania dotácie.
(11) Obec alebo vyí územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia pod¾a odseku 1 sú povinné na svojom
webovom sídle, ak ho majú zriadené, alebo na úradnej
tabuli zverejni informáciu o prijímate¾ovi dotácie, poskytovate¾ovi dotácie, úèele dotácie a výke dotácie.
§8
(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. f) mono poskytnú na
a) financovanie projektov výskumu a vývoja17) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom
vestníku,
b) realizáciu programov rozvoja inovácií schválených
ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
c) financovanie projektov priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja18) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,

§ 36 ods. 1 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
§ 2 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorích predpisov.
§ 3 písm. a) zákona è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 231/2011 Z. z.
§ 28 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 1 zákona è. 172/2005 Z. z.
Èl. 30 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom pod¾a èlánkov 87 a 88 zmluvy (Veobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
§ 7 písm. d) zákona è. 172/2005 Z. z.
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d) financovanie projektov rieených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci,
vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie
technických túdií realizovate¾nosti a vedecko-technických sluieb zameraných na zabezpeèenie konkurencieschopnosti.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú fyzickej
osobe podnikate¾ovi, právnickej osobe podnikate¾ovi,
zdrueniu právnických osôb19) alebo vysokej kole.20)
(3) Ministerstvo môe poveri administratívnymi èinnosami súvisiacimi s poskytovaním dotácií pod¾a odseku 1 právnickú osobu zaloenú ministerstvom.
§9
iados o poskytnutie dotácie
(1) iados o poskytnutie dotácie (ïalej len iados)
sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom21)
vrátane jej príloh pod¾a § 10.
(2) iados obsahuje
a) ak ide o právnickú osobu  podnikate¾a
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo
mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu,
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a
1. obchodné meno,
2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3. identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je
ustanovený,
c) ak ide o obec alebo vyí územný celok
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko starostu obce alebo meno
a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d) ak ide o právnickú osobu  nepodnikate¾a, zdruenie
právnických osôb alebo spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikaèné èíslo,
4. meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo
mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu,
e) ak ide o fyzickú osobu  nepodnikate¾a
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. dátum narodenia.
(3) iados obsahuje aj
a) vymedzenie úèelu, na ktorý sa dotácia poaduje,
b) výku poadovanej dotácie,
c) súhlas iadate¾a so spracovaním jeho osobných
údajov.22)
19

)
)
21
)
22
)
23
)
20

§
§
§
§
§
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(4) iados pod¾a § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne zdruenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má
by poskytnutá dotácia.
(5) iados pod¾a § 5 sa predkladá najneskôr es mesiacov po ukonèení intalácie kotla na biomasu alebo
intalácie slneèných kolektorov.
(6) iados pod¾a § 6 predkladá obèianske zdruenie
v dvoch rovnopisoch kadoroène do 31. januára pod¾a
vzoru uvedeného v prílohe è. 2.
(7) Obchodná spoloènos zaloená ministerstvom
predkladá iados pod¾a § 7 na èinnosti uvedené v investiènom zámere schválenom vládou.
§ 10
Prílohy k iadosti
(1) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. a) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace,
c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich
v tatutárnom orgáne nie starí ako tri mesiace,
d) úètovná závierka za úètovné obdobie, ktoré predchádza úètovnému obdobiu, v ktorom bola podaná
iados,
e) schválený plán publikaènej èinnosti s banskou tematikou, údrby a rekontrukcie banských pamiatok, budovania náuèných banských chodníkov
a ïalích aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských èinností, vrátane jej medzinárodnej
prezentácie, ak ide o iados pod¾a § 3 ods.1 písm. e).
(2) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. b) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov s rozpoètami dotknutých obcí,
c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich
v tatutárnom orgáne nie starí ako tri mesiace,
e) úètovná závierka za úètovné obdobie, ktoré predchádza úètovnému obdobiu, v ktorom bola podaná
iados,
f) èestné vyhlásenie, e iadate¾ nepoaduje alebo neèerpá finanèné prostriedky na prevádzku z rozpoètu
iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami tátneho rozpoètu.
(3) Zdruenie právnických osôb s úèasou ministerstva zabezpeèujúce realizáciu programov pod¾a § 4
predkladá v príslunom rozpoètovom roku prílohy pod¾a odseku 2 len k prvej iadosti.
(4) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. c) sú

20f a 20i Obèianskeho zákonníka.
2 ods. 2 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a) ak ide o fyzickú osobu
1. doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na
biomasu alebo slneèných kolektorov do prevádzky,
3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu alebo slneèných kolektorov nie starí ako 18 mesiacov,
4. doklad preukazujúci technické parametre kotla
na biomasu alebo slneèných kolektorov,
5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu
alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa povauje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,
b) ak ide o právnickú osobu
1. doklady uvedené v písmene a),
2. potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov
s rozpoètami dotknutých obcí,
3. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starí ako tri mesiace,
4. doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. d) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) potvrdenie o registrácii obèianskeho zdruenia nie
starie ako tri mesiace,
c) platné stanovy obèianskeho zdruenia,
d) doklad o zriadení úètu obèianskeho zdruenia
v banke alebo poboèke zahraniènej banky, na ktorý
sa má dotácia poskytnú a èíslo úètu,
e) potvrdenie o vysporiadaní finanèných vzahov s rozpoètami dotknutých obcí,
f) vyhlásenie obèianskeho zdruenia o tom, e funkcionári obèianskeho zdruenia nevykonávali funkciu v obèianskych zdrueniach, ktoré zanikli a nevysporiadali finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
g) doklad preukazujúci, e obèianske zdruenie má zabezpeèené finanèné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z poadovanej dotácie,
h) projekt pod¾a § 6, ktorý obsahuje
1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2. spôsob a èas realizácie projektu,
3. organizaèné, technické a personálne zabezpeèenie realizácie projektu,
4. miesto realizácie projektu,
5. rozpoèet celkových nákladov na projekt,
6. význam a prínos projektu,
7. nadväznos na existujúce a predchádzajúce aktivity,
i) informácia o aktivitách iadate¾a
1. poèet èlenov obèianskeho zdruenia ku dòu podania iadosti,
2. územná pôsobnos obèianskeho zdruenia,
3. zameranie obèianskeho zdruenia,
24
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4. rozpoèet obèianskeho zdruenia na rozpoètový
rok, na ktorý sa má dotácia poskytnú,
j) èestné vyhlásenie obèianskeho zdruenia o tom, e
na predloený projekt alebo jeho èas obèianske
zdruenie neiadalo finanèný príspevok zo tátneho
rozpoètu a prostriedkov Európskej únie, z rozpoètu
iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami tátneho rozpoètu.
(6) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. e) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) ak je predmetom iadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak
iadate¾ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, èestné vyhlásenie o dodatoènom predloení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloenia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, e je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo25) alebo
súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávòujú vykona zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak
ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu,
c) predpokladaná cena s priloeným rozpoètom stavby
s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty,
ktorou iadate¾ preukazuje výku poadovanej dotácie; predpokladanú cenu iadate¾ musí spresni na
základe výsledkov verejného obstarávania,
d) ak má iadate¾ ukonèené verejné obstarávanie, výku poadovanej dotácie preukazuje rozpoètom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej
s vybraným dodávate¾om,
e) ak iadate¾ nemá vypracovaný rozpoèet stavby, èestné vyhlásenie o dodatoènom predloení rozpoètu
stavby, vypracovaného autorizovanou osobou,26)
s uvedením lehoty predloenia rozpoètu,
f) èestné vyhlásenie iadate¾a o tom, e výstavba
ininierskych stavieb, na ktoré iada dotáciu, nebola zaèatá pred podaním iadosti,
g) ak je predmetom iadosti dotácia vo výke viac ako
332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoloènosou zaloenou ministerstvom, prostredníctvom
ktorej sa zabezpeèí realizácia úèelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom iadosti dotácia pod¾a § 7 ods. 1
písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne
spôsobilou osobou27) nie starí ako tri mesiace,
i) ak je predmetom iadosti dotácia pod¾a § 7 ods. 1
písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starí ako tri mesiace,
j) èestné vyhlásenie iadate¾a o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v iados-

) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 139 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
26
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov.
27
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
25
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ti, vrátane príloh k iadosti a vyhlásenie o tom, e
projekt bude realizovaný pod¾a predloenej iadosti,
sprievodný list, v ktorom iadate¾ uvedie podrobný
rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých
úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo
vyieho územného celku; ak obec alebo vyí územný celok poiada o dotáciu pod¾a § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodni vplyv výskumnej a vývojovej
èinnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyieho
územného celku,
doklad, ktorým iadate¾ preukáe, e územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom
územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
ak je predmetom iadosti dotácia pod¾a § 7 ods. 1
písm. k)
1. predpokladaná cena s priloeným rozpoètom geologických prác, ktorou iadate¾ preukazuje výku
poadovanej dotácie; predpokladanú cenu iadate¾ musí spresni na základe výsledkov verejného
obstarávania,
2. èestné vyhlásenie iadate¾a, e geologické práce,
na ktoré iada dotáciu, neboli realizované pred
podaním iadosti,
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyím
územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju
prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich
s rozvojom priemyselnej výroby a sluieb, ktorá
upraví ich vzahy najmä v oblasti investièného zámeru, zabezpeèenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi
v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom
priemyselnej výroby a sluieb,
ak ide o dotáciu pod¾a § 7 ods. 9
1. zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyím územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovate¾om výskumných
a vývojových èinností,
2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starí ako tri mesiace,
3. investièný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investièného zámeru.

(7) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. f) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) popis projektu v truktúre pod¾a vzoru uvedeného
v prílohe è. 3,
c) kalkulácia nákladov na rieenie projektu,
d) doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a,
e) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace, ak ide o právnickú
osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
f) doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke alebo poboèke zahraniènej banky, na ktorý sa má dotácia
poskytnú a èíslo úètu.
(8) Prílohy pod¾a odseku 6 písm. a) a n), ktoré vyhotovuje a podpisuje iadate¾ sa predkladajú v origináli;
podpisy musia by úradne osvedèené a nie starie ako
28
29

) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
) § 51 Obèianskeho zákonníka.
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tri mesiace. Prílohy pod¾a odseku 6 písm. a) a n), ktoré
nevyhotovuje iadate¾ sa predkladajú v origináli alebo
v ich úradne osvedèenej kópii a nie starie ako tri mesiace.
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1) Ak iados neobsahuje predpísané náleitosti,
ministerstvo do 10 pracovných dní odo dòa doruèenia
iadosti vyzve iadate¾a, aby ju doplnil. Ak iadate¾ výzve na doplnenie iadosti v urèenej lehote nevyhovie,
ministerstvo iados zamietne.
(2) iadosti vyhodnocuje najmenej päèlenná komisia, ktorú zriaïuje minister hospodárstva Slovenskej
republiky. Èlen komisie nesmie by iadate¾om a zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen komisie a jemu blízka
osoba28) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, ani zakladate¾om,
èlenom alebo spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je
iadate¾om. Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového zdruenia právnických osôb, ktorého je iadate¾ èlenom.
(3) Komisia je pri schva¾ovaní iadostí nezávislá
a schva¾uje ich pod¾a kritérií uvedených vo výzve na
predkladanie iadostí, prièom jednotlivé iadosti musia by oèíslované a bez identifikácie iadate¾a.
(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi iadate¾om a ministerstvom,29) okrem dotácie pod¾a § 3
ods. 4.
(5) Ak zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany
spotrebite¾a nebola uzatvorená do jedného mesiaca
odo dòa doruèenia oznámenia o schválení iadosti iadate¾ovi, je neplatná.
(6) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
prísluný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania
iadostí výzvu na predkladanie iadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. kritériá, pod¾a ktorých sa budú vyhodnocova iadosti, a ich váhu,
2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. okruh osôb, ktoré môu poda iados,
4. disponibilný objem finanèných prostriedkov na
vyhlásenú výzvu,
5. najvyiu a najniiu výku jednej dotácie,
6. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov
iadostí,
7. najneskorí termín vyhodnotenia iadostí,
8. zloenie komisie,
d) vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných
a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia,
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výky a úèelu dotácie a identifikácie prijímate¾a dotácie, a to do 30 dní od schválenia iadosti,
e) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
f) odpovede na èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7) Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 12
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e) úhradu výdavkov blízkej osobe28) tatutárneho zástupcu zdruenia právnických osôb s úèasou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3) Dotáciu nemono poskytnú iadate¾ovi, ak sa
iadate¾ alebo èlen jeho tatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného trestného èinu
alebo trestného èinu proti majetku.
(4) Dotáciu, ktorá je tátnou pomocou mono poskytnú len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti
tátnej pomoci.32)

Spoloèné ustanovenia

§ 13

(1) Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o iadosti sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.31)
(2) Dotáciu nemono poskytnú ani poui na
a) úhradu záväzkov iadate¾a, ktoré vznikli v rozpoètových rokoch predchádzajúcich rozpoètovému roku,
v ktorom bola podaná iados, okrem dotácie pod¾a
§ 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpoètových rokoch, okrem dotácie pod¾a § 4
ods. 1 a § 5 ods. 1,
c) úhradu miezd, platov, odvodov, sluobných príjmov
a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a c) a § 4,
d) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej tatutárny zástupca zdruenia právnických osôb
s úèasou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú úèas
vyiu ako 34 % alebo je èlenom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

Prechodné ustanovenia
(1) Dotácie schválené pred 1. májom 2013 mono
poskytnú pod¾a doterajieho právneho predpisu.
(2) Konania zaèaté pred 1. májom 2013 sa dokonèia
pod¾a tohto zákona.
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 15
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

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

30

) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
31
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
32
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, nariadenie (ES) è. 800/2008, èl. 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 71/2013 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE DOTÁCIE POD¼A § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ
DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÈAS 1: Identifikácia iadate¾a
Názov obce alebo vyieho územného
celku
Okres
Kraj
Adresa
IÈO
Mená a priezviská a funkcie osôb
oprávnených kona za obec alebo vyí
územný celok
Èíslo telefónu, faxu, e-mailová adresa

ÈAS 2: Údaje o investorovi/investoroch*
Názov/meno a priezvisko investora
Adresa
Výka investície v eurách
Poèet novovytvorených pracovných miest
* ak je to potrebné doplòte údaje o ïalích investoroch
ÈAS 3: Stavebné objekty, na ktoré iadate¾ iada dotáciu
iadate¾ uvedie výku dotácie, o ktorú iada a jednotlivé stavebné objekty/ininierske siete/práce/pozemky/projektovú dokumentáciu. Názvy a údaje stavebných objektov/ininierskych sietí musia by totoné s údajmi v stavebnom
povolení.
Názov SO/IS*)

Výka poadovanej
dotácie v eurách bez
DPH

Výka DPH
v eurách

Výka poadovanej dotácie
v eurách s DPH

Spolu v eurách
*) Poznámka: SO  stavebný objekt, IS  ininierske siete  viï § 7 ods. 1 písm. a) a j) zákona
Názov prác, výkup pozemkov, názov
projektovej dokumentácie**)

Výka poadovanej
dotácie v eurách bez
DPH

Výka DPH
v eurách

Výka poadovanej dotácie
v eurách s DPH

Spolu v eurách
**) Poznámka: Práce, výkup pozemkov a projektová dokumentácia  viï § 7 ods. 1 písm. k) a n) zákona
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Názov nefunkènej nehnute¾nosti,
výkup pozemkov pod touto
nehnute¾nosou***)

Výka poadovanej
dotácie v eurách bez
DPH
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Výka DPH
v eurách

Výka poadovanej dotácie
v eurách s DPH

Spolu v eurách
***) Poznámka: Odkúpenie nefunkènej, nevyuitej nehnute¾nosti v zóne vyèlenenej územným plánom obce pre
priemyselnú výrobu, rekontrukcia priemyselnej nehnute¾nosti, výkup pozemkov pod nevyuitou, nefunkènou nehnute¾nosou  viï § 7 ods. 1 písm. o) a r) zákona
Príloha k iadosti: Mandátna zmluva pod¾a § 10 ods. 6 písm. g)
Výka nákladov v eurách pre obchodnú
spoloènos zaloenú ministerstvom
zabezpeèujúcu realizáciu úèelu, na ktorý sa
dotácia poskytuje, vyplývajúceho z
mandátnej zmluvy pod¾a § 10 ods. 6 písm. g)
ÈAS 4: Odvetvový aspekt
iadate¾ odpovie áno/nie, nehodiace sa krtne a v odrákach uvedie struèné zameranie investície
A*
Výroba + Montá

Uveïte zameranie
investície
áno

nie

B*
High  tech
Podporné èinnosti
áno

nie

C*
Výskumné a vývojové centrá
áno

nie

* Typ investície (projektu):
A  priemyselná výroba: investièné projekty zavádzajúce novú výrobu a montá komponentov a finálnych produktov,
prípadne opravy.
B  strategické investície v high  tech sektoroch so sieovými externalitami, napríklad informaèné a komunikaèné
technológie ICT, biotechnológie, nanotechnológie  centrá strategických sluieb, centrá zdie¾aných sluieb, napríklad centralizácia podporných èinností, finanèná správa, ¾udské zdroje, ICT, marketing, predaj, úètovníctvo,
zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, centrá zabezpeèujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu.
C  výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technického rozvoja: výskumná a vývojová èinnos,
ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou èinnosou, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a sluieb, ktoré zabezpeèia významné zlepenie existujúcich výrobkov, procesov a sluieb
iadate¾ uvedie v odrákach struèný popis investora a zameranie investície:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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iadate¾ odpovie áno/nie, nehodiace sa krtne
Áno
Nie

Má investícia nadväznos na priority vlády
Slovenskej republiky a na regionálny rozvojový plán

iadate¾ uvedie v odrákach nadväznos investície na priority vlády Slovenskej republiky a/alebo na regionálny rozvojový plán:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ÈAS 5: Zamestnanos
iadate¾ uvedie mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese pod¾a údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k 31. decembru predchádzajúceho roku.
Miera evidovanej
nezamestnanosti
v okrese

do 10 %

10 %  15 %

nad 15 %

iadate¾ uvedie poèet novovytvorených pracovných miest
Poèet
predpokladaných
novovytvorených
pracovných miest

R

R+1

R+2

Spolu

R  prvý rok projektu

Èas 6: Vyhlásenie iadate¾a
iadate¾ vyhlasuje, e na projekt alebo jeho èas, na ktorú sa poaduje dotácia, nebol poadovaný, ani poskytnutý finanèný príspevok zo tátneho rozpoètu od iného orgánu tátnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami tátneho rozpoètu.

iadate¾ potvrdzuje, e vetky údaje uvedené v tejto iadosti a v jej prílohách sú pravdivé.

V ................................ dòa .................

Meno a overený podpis starostu obce alebo predsedu
samosprávneho kraja/tatutárneho zástupcu:
Odtlaèok peèiatky:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 71/2013 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Názov poskytovate¾a dotácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Evidenèné èíslo
Názov programu: Podpora rozvoja obèianskych zdruení v oblasti ochrany spotrebite¾a
Názov projektu:

(doplní ministerstvo)

Údaje identifikujúce iadate¾a
Názov iadate¾a ..................................................................................................................................................
Právna forma .....................................................................................................................................................
IÈO ...................................................................................................................................................................
Èíslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ...................................................................
Sídlo (adresa) .....................................................................................................................................................
...............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Èíslo telefónu ................................................. Èíslo faxu ....................................................................................
E-mailová adresa ...............................................................................................................................................
tatutárny orgán (tatutárni zástupcovia)
Meno a priezvisko, titul, funkcia ........................................................................................................................
Èíslo telefónu ................................................. Èíslo faxu ....................................................................................
Kontaktná adresa ..............................................................................................................................................
Predchádzajúce skúsenosti s prácou v oblasti ochrany spotrebite¾a (doterajie skúsenosti
a dåka práce) .....................................................................................................................................................
Bankové spojenie
Èíslo úètu ..........................................................................................................................................................
Názov banky alebo poboèky zahraniènej banky .....................................................................................................
Informácie o aktivitách iadate¾a
1. Struèná charakteristika iadate¾a
a) Poèet èlenov zdruenia pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka ...................................
.........................................................................................................................................................................
b) Pôsobnos zdruenia  miestna, krajská, celoslovenská, medzinárodná ...........................................................
.........................................................................................................................................................................
c) Zameranie (pecializácia) zdruenia a rozsah jeho èinností a struèný popis èinností .............................................
.........................................................................................................................................................................
2. Rozpoèet zdruenia na rok, na ktorý poaduje dotáciu ....................................................................................
3. Aktivity zdruenia v troch rokoch predchádzajúcich roku pod¾a bodu 2.
a) realizované projekty: názov projektu, termín realizácie, zdroje na jeho realizáciu,
èerpanie prostriedkov zo tátneho rozpoètu, vlastný vklad
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Strana 694

Zbierka zákonov è. 71/2013

Èiastka 20

b) výsledky realizovaných projektov a ich struèná
charakteristika ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Projekt
1. Názov projektu, jeho charakteristika a ciele ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. Èas realizácie projektu od  do .........................................................................................................................
3. Miesto realizácie projektu ...............................................................................................................................
4. Rozpoèet projektu ..........................................................................................................................................
5. Organizaèné, technické a personálne zabezpeèenie realizácie projektu ............................................................
6. Význam a prínos projektu ..............................................................................................................................
7. Nadväznos na súèasné a predchádzajúce aktivity
.........................................................................................................................................................................
8. Poadovaná výka dotácie zo tátneho rozpoètu
.........................................................................................................................................................................
D. Vyhlásenie iadate¾a
tatutárny orgán vyhlasuje, e na predloený projekt alebo jeho èas obèianske zdruenie neiadalo finanèný príspevok zo tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie, z rozpoètu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby
hospodáriacej s prostriedkami tátneho rozpoètu.
tatutárny orgán potvrdzuje, e vetky údaje uvedené v tejto iadosti a v jej prílohách sú
pravdivé.
tatutárny orgán vyhlasuje, e iados a projekt schválil a odsúhlasil ich predloenie
ministerstvu.

V ................................ dòa ..............................

Odtlaèok peèiatky a podpis
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Príloha è. 3
k zákonu è. 71/2013 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA RIEENIE PROJEKTU POD¼A § 2 písm. f)
ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA
HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum doruèenia iadosti:
(miesto pre úradný záznam)
Názov projektu
iadate¾
(meno a priezvisko alebo názov)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla
iadate¾a
(ulica, èíslo, PSÈ, obec)
Právna forma iadate¾a
IÈO
(právnické osoby,
fyzické osoby  podnikatelia)
Èíslo registrácie IÈ DPH
tatutárny orgán iadate¾a
(meno a priezvisko, funkcia)
Kontaktná osoba  zodpovedný rieite¾
(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax,
e-mail)
Bankové spojenie
(èíslo samostatného úètu,
banka, kód  numerický, swiftový)
Celkový rozpoèet (EUR)
Spolufinancovanie (EUR)
Suma poadovanej dotácie (EUR)

Vyhlasujem, e údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ......................................... dòa .............................................

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho orgánu iadate¾a
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- (Titulná strana) 

Názov projektu: (max. 160 znakov)
Skratka projektu: (max. 10 znakov  ve¾ké písmena)
iadate¾:
- Obchodný názov:(neskrátený)
- Adresa:(ulica, èíslo, PSÈ, miesto)
- tatutárny orgán:(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail))
- Vedúci projektu:(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail)
Termín rieenia:
Cena rieenia celkom:

/

(mesiac, rok)

(v tis. EUR)

z toho  oprávnené náklady:
 vlastné zdroje:
 dotácia:

- (Nová strana) 
Popis Projektu

1. Ciele rieenia
V struènej forme vyjadri základné ciele rieenia a jasne formulova to, èo sa má dosiahnu rieením projektu

2. Základné parametre rieenia
Definovanie technicko-ekonomických parametrov reprezentujúcich výsledok rieenia, porovnanie so pièkovou svetovou, resp. európskou úrovòou.

3. Charakteristika projektu, postup rieenia
Uvedie sa podrobný popis návrhu rieenia projektu, varianty rieenia smerujúce k splneniu cie¾ov projektu. Struène sa
definuje zameranie a základná vecná truktúra projektu, kritéria výberu postupu rieenia, identifikácia rizík (ekonomické, ekologické, technické, regionálne, sociálne a pod.), rámcový popis postupu rieenia, pecifikácia spolupráce
a kooperácie na rieení projektu a rámcovo sa definujú, prínosy rieenia (ekonomické, environmentálne, transfer technológií, zlepenie pracovných a ivotných podmienok, monosti vzdelávania a zvyovania kvalifikácie, zvýenie pracovných príleitosti a pod).

4. Realizaèné výstupy
Charakteristika a forma predpokladaných výsledkov rieenia projektu a spôsob ich uplatnenia vrátane èasovej nadväznosti a podmienok realizácie výsledkov rieenia projektu - názov, forma, termín realizácie.

5. Harmonogram rieenia
- názov èiastkovej úlohy (etapy)
- termín zaèatia / ukonèenia
- rieite¾ (v prípade kooperácie názov sídlo a právna forma organizácie)
- Kontrolné body rieenia  forma, charakter, termín.
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6. Financovanie rieenia projektu

Rok

201...
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201...

201...

Cena projektu celkom: (v tis. EUR)
z toho  oprávnené náklady celkom:
 vlastné zdroje
 tátna dotácia

7. Struèná charakteristika doterajej èinnosti iadate¾a
Zoznam a charakteristika rieených projektov iadate¾a. Uvedú sa projekty navrhovate¾a projektu, jeho rieite¾ov
a spolurieite¾ov s rovnakou, alebo príbuznou problematikou, na ktorých sa rieitelia podie¾ali, alebo podie¾ajú, vrátane
zahranièných s uvedením poskytovate¾a tátnej dotácie, názvu projektu, výky tátnej dotácie, doby rieenia (od  do).
8. Struèná charakteristika doterajej èinnosti vedúceho projektu
Anotácia rozhodujúcich vedeckých, výskumných a odborných prác dokumentujúca odbornú spôsobilos vedúceho projektu, odporuèenie významného odborníka v danej oblasti o odbornej spôsobilosti vedúceho projektu a ïalie doklady
podporujúce spôsobilos vedúceho projektu  patenty, pedagogická prax, výsledky z realizácie rozhodujúcich výskumných projektov a pod..
V ...................................... dòa ...................

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho orgánu iadate¾a
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72
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007
Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona è. 477/2008
Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Správca je povinný kanceláriu riadne
oznaèi a zabezpeèi jej primerané technické vybavenie
a minimálnu výmeru jej podlahovej plochy..
2. V § 7 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise kancelárie do zoznamu správcov dokladá nájomnou
zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávòujúcim správcu zriadi v nehnute¾nosti kanceláriu na úèel výkonu funkcie správcu; zriadenie ïalej
kancelárie správca-právnická osoba dokladá aj listinou,
ktorou ustanovila zástupcu kancelárie. Zriadenie alebo
zruenie kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu
správcov do 30 dní od doruèenia oznámenia správcu
o zriadení alebo zruení kancelárie. Zriadenie kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu správcov, len ak je
doloené nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo
iným vhodným dokladom oprávòujúcim správcu zriadi
v nehnute¾nosti kanceláriu na úèel výkonu funkcie
správcu. Zriadenie ïalej kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu správcov, len ak je doloené nájomnou
zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávòujúcim správcu zriadi v nehnute¾nosti kanceláriu na úèel výkonu funkcie správcu a listinou, ktorou bol ustanovený zástupca kancelárie.
(3) Do funkcie správcu mono v konkurznom konaní
alebo v konaní o oddlení pod¾a osobitného predpisu1)
ustanovi na základe náhodného výberu len správcu,
ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Do funkcie správcu mono v retrukturalizaènom konaní pod¾a
osobitného predpisu1) ustanovi len správcu, ktorý má
v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Ak
pod¾a osobitného predpisu1) má súd v konkurznom konaní ustanovi do funkcie správcu schváleného schôdzou verite¾ov, mono ustanovi len správcu, ktorý má
v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

(4) Písomnosti urèené správcovi sa doruèujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v retrukturalizaènom konaní alebo v konaní o oddlení pod¾a
osobitného predpisu1) sa písomnosti urèené správcovi
doruèujú na adresu jeho kancelárie, ktorá je zriadená
v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, alebo v obvode konkurzného odvolacieho
súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, ak bol
do funkcie ustanovený správca, ktorý má kanceláriu
v tomto obvode. Na ten úèel je správca povinný zriadi
v kancelárii verejne dostupnú podate¾òu, ktorá musí
by otvorená v bených pracovných hodinách kadý
pracovný deò. Osobné doruèenie písomnosti podate¾òa
na poiadanie vdy písomne potvrdí..
3. V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo v obvode odvolacieho
konkurzného súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, ak bol do funkcie ustanovený správca, ktorý
má kanceláriu v tomto obvode..
4. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Spisový preh¾ad
Správca je povinný v kadom spise vies spisový preh¾ad vykonaných úkonov. Na poiadanie je správca povinný kópiu spisového preh¾adu predloi ministerstvu.
Spisový preh¾ad obsahuje opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a èas trvania úkonu s uvedením
mena a priezviska osoby, ktorá ho vykonala..
5. V § 17 ods. 3 sa slová 20. decembru nahrádzajú
slovami 31. januáru.
6. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Zoznam správcov sa èlení na oddiel retrukturalizaèných správcov, oddiel konkurzných správcov pre
právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby; ministerstvo zapíe alebo vyèiarkne správcu z prísluného oddielu na základe písomnej iadosti
správcu..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
7. V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca sa preukazom správcu preukazuje na poiadanie osôb, ktoré
správcovi poskytujú súèinnos..
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Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
8. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
§ 20a
Ak osobitný predpis10a) ustanovuje, e správcu súd
ustanoví na základe náhodného výberu pomocou
technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom, pre náhodný výber platia tieto
pravidlá:
a) v konkurznom konaní voèi právnickej osobe sa náhodný výber uskutoèní iba zo správcov, ktorí majú
zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, a sú zaradení do
oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby;
ak by sa náhodný výber pre takéto konanie mal
uskutoèni z menej ako troch správcov, uskutoèní
sa aj zo správcov pod¾a písmena b),
b) v konkurznom konaní voèi fyzickej osobe a v konaní
o oddlení sa náhodný výber uskutoèní iba zo správcov, ktorí majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný
súd, a sú zaradení do oddielu konkurzných správcov
pre fyzické osoby; ak by sa náhodný výber pre takéto
konanie mal uskutoèni z menej ako troch správcov,
uskutoèní sa aj zo správcov pod¾a písmena a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 40 ods. 1 zákona è. 7/2005 Z. z..

9. V § 24 odseky 2 a 3 znejú:
(2) iados fyzickej osoby musí okrem veobecných
náleitostí návrhu14) obsahova meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, ktorú navrhuje zapísa do zoznamu správcov ako
kanceláriu, a prísluný oddiel zoznamu správcov, do
ktorého iada by zapísaná. K iadosti fyzická osoba
pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilos, údaje potrebné na podanie iadosti o odpis registra trestov, èestné vyhlásenie o splnení predpokladov
pod¾a § 21 ods. 3, doklady pod¾a § 7 ods. 2 oprávòujúce
správcu zriadi v nehnute¾nosti kanceláriu a svoju fotografiu rozmerov poadovaných ministerstvom.
(3) iados právnickej osoby musí okrem veobecných náleitostí návrhu14) obsahova obchodné meno
právnickej osoby, jej identifikaèné èíslo, adresu, ktorú
navrhuje zapísa do zoznamu správcov ako kanceláriu,
a prísluný oddiel zoznamu správcov, do ktorého iada
by zapísaná. K iadosti právnická osoba pripojí spoloèenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra,
údaje spoloèníkov potrebné na podanie iadosti o odpis
registra trestov, èestné vyhlásenia spoloèníkov o splnení predpokladov pod¾a § 21 ods. 3 a doklady pod¾a § 7
ods. 2 oprávòujúce správcu zriadi v nehnute¾nosti
kanceláriu..
10. V § 24 ods. 5 prvá veta znie: Ak iadate¾ spåòa
predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doruèenia úplnej iadosti zapíe iadate¾a do prísluného oddielu zoznamu správcov, ktorú uviedol v iadosti, inak jeho iados v tejto lehote
zamietne..
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11. § 24 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Správca môe písomne poiada ministerstvo o zápis do prísluného oddielu zoznamu správcov; o zápise
ministerstvo nevydáva rozhodnutie, zápis písomne
oznámi správcovi..
12. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov..
13. V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných
dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ministerstvo zaslaním rovnopisu rozhodnutia..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
14. V § 26 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) v lehote 15 dní od doruèenia písomnej výzvy neuhradil roèný poplatok; ministerstvo správcu nevyèiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyèiarknutí
správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
j) ministerstvo opakovane v priebehu iestich mesiacov zistí, e podate¾òa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom..
15. V § 26 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) v lehote 15 dní od doruèenia písomnej výzvy neuhradil roèný poplatok; ministerstvo správcu nevyèiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyèiarknutí
správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
h) ministerstvo opakovane v priebehu iestich mesiacov zistí, e podate¾òa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom..
16. § 26 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Na základe písomnej iadosti správcu ministerstvo vyèiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov,
ktorý uviedol v iadosti.
(5) Po vyèiarknutí zo zoznamu správcov je správca
povinný odovzda ministerstvu do 15 dní preukaz
správcu.
(6) Ministerstvo nevyèiarkne správcu zo zoznamu
správcov na jeho iados, ak je proti nemu vedené konanie o uloení pokuty alebo konanie o vyèiarknutí zo
zoznamu správcov z dôvodu, e napriek uloenej pokute opakovane do jedného roka od uloenia pokuty
závane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom
alebo osobitným predpisom.1).
17. V § 36 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo uloí správcovi pokutu do 5 000 eur,
ak poruí povinnos ustanovenú týmto zákonom alebo
osobitnými predpismi.14b) .
Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b) Zákon è. 328/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

18. V § 36 ods. 2 sa vypúajú slová mieru zavinenia,.
19. V § 36 odsek 3 znie:
(3) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného roka od zistenia poruenia povinnosti, najneskôr
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vak do piatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo..
20. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36a
Priestupok
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene
vydáva za správcu.
(2) Priestupok pod¾a odseku 1 prejednáva ministerstvo.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 5 000 eur.
(4) Na priestupok a jeho prejednanie sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.14c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14c znie:

14c) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov..

21. V § 38 písmeno a) znie:
a) podrobnosti o náleitostiach a vedení správcovského
spisu, registrov a ïalích evidenèných pomôcok,
o vedení kancelárie správcu a o oznaèení, technickom vybavení a minimálnej výmere kancelárie
správcu,.
22. Za § 45 sa vkladajú § 46 a 47, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 46
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. júna 2013
Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred
1. júnom 2013 ministerstvo vydá preukaz správcu, ak
o to písomne poiada; ak ide o fyzickú osobu, k iadosti
pripojí svoju fotografiu rozmerov poadovaných ministerstvom.
§ 47
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
Správcu zapísaného do zoznamu správcov pred 1. januárom 2014 ministerstvo bez zbytoèného odkladu zapíe do vetkých oddielov zoznamu správcov..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z.,
480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z.,
217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z.,
450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z.,
583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z.,
199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
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è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z. a zákona è. 40/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

o) zápis spoloèníka do zoznamu správcov,
ktorý pristúpil do právnickej osoby
zapísanej do zoznamu správcov .................. 200 eur
p) iná zmena údajov zapísaných v zozname
správcov ................................................. 10 eur.

1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I Veobecná správa poloke 5 písm. j) a k) sa slová 165,50 eura
nahrádzajú slovami 200 eur.

Èl. III

2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I Veobecná správa sa poloka 5 dopåòa písmenami o) a p),
ktoré znejú:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2013 okrem
ustanovení èl. I bodov 6, 8, 9 a 11 a § 26 ods. 4 v bode 16,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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73
ZÁKON
z 20. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 138/2010 Z. z.
o lesnom reprodukènom materiáli v znení zákona è. 49/2011 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli v znení zákona è. 49/2011 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 2 písmeno x) znie:
x) odberom lesného reprodukèného materiálu (ïalej
len odber) získavanie lesného reprodukèného materiálu zo zdroja lesného reprodukèného materiálu,
najmä zbieranie opadaných semien alebo semennej
suroviny, trhanie, striasanie, sklepávanie, o¾ahávanie, sahovanie semien alebo semennej suroviny,
vyahovanie semenáèikov z prirodzeného zmladenia
a odoberanie èastí rastlín na vegetatívne mnoenie,.
2. V § 8 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová v prípade semenných
zdrojov zmeny oznamuje fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá mala na uznaní zdroja záujem..
3. V § 24 ods. 2 písmeno d) znie:
d) posudzuje návrh na zriadenie a projekt obhospodarovania génovej základne alebo semenného porastu,.
4. V § 24 ods. 2 písm. j) sa slovo a nahrádza èiarkou
a na konci sa pripájajú slová a na vertikálny prenos
lesného reprodukèného materiálu.

5. V § 24 ods. 2 písm. k) sa za slová delením oddielov, vkladajú slová alebo ktorý je predmetom obchodnej výmeny alebo vývozu.
6. V prílohe è. 1 v poloke skr. lat. názvu javora introdukovaného sa slovo ain nahrádza slovom aid.
7. V prílohe è. 5 èasti A. sa za slová (pre JD  stredoslovenská oblas) vkladá bodkoèiarka a slová pre lesné dreviny, pre ktoré nie sú semenárske oblasti urèené,
sa uvádza èíslo 1 a v prípade zdroja lesnej dreviny, ktorej pôvod nie je z uznaného zdroja z územia Slovenskej
republiky, sa uvádza èíslo 5.
8. V prílohe è. 6 sa slovo sadu nahrádza slovom porastu.
9. Príloha è. 6 sa na konci dopåòa textom, ktorý znie:
Pre semenné zdroje sa primerane pouijú tabu¾ky pre
uznané porasty alebo výberové stromy; údaje o lesnom hospodárskom celku, lesnom celku a jednotke
priestorového rozdelenia lesa sa nevypåòajú. Zároveò
sa uvedú aj identifikaèné údaje fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá mala na uznaní zdroja záujem..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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74
ZÁKON
z 27. marca 2013,
ktorým sa mení zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 170/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 172/2011 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z. a zákona
è. 306/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 9 písmená m) a n) znejú:
m) zabezpeèi na umelom kúpalisku miestnos na
poskytovanie prvej pomoci s vybavením pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného

pod¾a § 62 písm. e) a vyvesi na dostupnom a vidite¾nom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci,
n) zabezpeèi stály doh¾ad dostatoèným poètom plavèíkov tak, aby na
1. najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoò
jeden plavèík,
2. plavecký bazén s dåkou do 25 metrov dohliadal
aspoò jeden plavèík,
3. plavecký bazén s dåkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoò dvaja plavèíci,
4. vodné atrakcie dohliadal aspoò jeden plavèík pri
dopade..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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75
ZÁKON
z 13. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová povolenia na pobyt
nahrádzajú slovami udeleného pobytu.
2. V § 2 ods. 5 písmeno h) znie:
h) tátny prísluník tretej krajiny s právom pobytu
v rovnakom èlenskom táte, v ktorom má obèan
Únie právo pobytu a obèanom Únie je tátny obèan
Slovenskej republiky, s ktorým sa tátny prísluník
tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt spä na územie Slovenskej republiky
a spåòa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) a g) vo vzahu k tátnemu obèanovi Slovenskej republiky..
3. V § 2 ods. 7 sa za slovo postihnutím, vkladajú
slová obe obchodovania s ¾uïmi,.
4. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Ak policajt pri hraniènej kontrole zistí, e sa cudzinec preukázal faloným alebo pozmeneným cestovným dokladom, faloným alebo pozmeneným iným dokladom oprávòujúcim na prekroèenie vonkajej
hranice, alebo faloným alebo pozmeneným povolením
na pobyt, je oprávnený takýto doklad zadra. Zadra
môe aj cestovný doklad, iný doklad oprávòujúci na prekroèenie vonkajej hranice alebo povolenie na pobyt,
ktoré boli vydané inej osobe a cudzinec sa nimi preukáe
ako vlastnými, alebo ak boli orgánom tátu, ktorý ich vydal, vyhlásené za neplatné alebo odcudzené. Policajt
vydá cudzincovi o zadraní dokladu potvrdenie..
5. V § 12 ods. 3 a § 88 ods. 2 sa slovo povolený nahrádza slovom udelený.
6. § 12 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2
nemá odkladný úèinok..
7. V § 16 ods. 2 sa slová Ministerstvo zahranièných
vecí nahrádzajú slovami Ministerstvo zahranièných
vecí a európskych záleitostí.
8. V § 17 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tátny
prísluník tretej krajiny predloí cestovný doklad pod¾a
odseku 10, národné vízum sa udelí formou nálepky na
osobitný formulár..

9. § 17 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Na úèely konania o udelení národného víza pre
tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 15 ods. 2 sa
za platný cestovný doklad povauje pas alebo iná verejná listina, ktoré sú èasovo platné, umoòujú jednoznaènú identifikáciu jeho drite¾a, nemajú poruenú
celistvos a nie sú pokodené tak, e zápisy v nich uvedené sú neèitate¾né..
10. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Pozvanie
(1) Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúi zastupite¾skému úradu na rozhodovanie v konaní o udelení
schengenského víza. Pozvanie mono nahradi dohodou o hosovaní pod¾a osobitného predpisu.41)
(2) O overenie pozvania môe poiada
a) tátny obèan Slovenskej republiky alebo cudzinec
s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt pod¾a
§ 58 ods. 1 alebo ktorý sa na území Slovenskej republiky zdriava na základe osobitného predpisu,2)
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3) Pozývajúca osoba podáva iados na úradnom tlaèive osobne alebo sa môe da zastupova splnomocnenou osobou pod¾a osobitného predpisu.37) V iadosti
o overenie pozvania uvedie
a) údaje o pozývajúcej osobe pod¾a § 129 ods. 1 písm. d)
alebo písm. e),
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, tátnu
príslunos, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v Slovenskej republike pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny spolu s menom, priezviskom
a dátumom narodenia jeho detí, ak cestujú spolu
s pozývaným tátnym prísluníkom tretej krajiny,
c) úèel, na ktorý je tátny prísluník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky,
d) záväzok pozývajúcej osoby, e uhradí vetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného
tátneho prísluníka tretej krajiny.
(4) Pozývajúca osoba je povinná k iadosti o overenie
pozvania predloi doklad totonosti spolu so vetkými
náleitosami ustanovenými týmto zákonom, inak policajný útvar iados o overenie pozvania neprijme. Policajný útvar vydá pozývajúcej osobe v deò prijatia iadosti o overenie pozvania potvrdenie o jej prijatí.
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(5) K iadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba
priloí doklady nie starie ako 90 dní, ktorými preukáe
a) úèel pozvania; matrièný doklad, ktorým preukazuje
úèel pozvania, môe by starí ako 90 dní,
b) schopnos pozývajúcej osoby uhradi vetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného
tátneho prísluníka tretej krajiny.
(6) Úèel pozvania pozývajúca osoba preukáe napríklad dokladom preukazujúcim
a) príbuzenský vzah k pozývanému tátnemu prísluníkovi tretej krajiny,
b) oprávnenie na podnikanie pozývajúcej osoby,
c) obchodné alebo iné pracovné vzahy s pozývaným
tátnym prísluníkom tretej krajiny,
d) organizovanie kultúrneho, portového alebo vedeckého podujatia,
e) túdium alebo inú formu vzdelávania,
f) poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo
g) úèel pozvania iným hodnoverným spôsobom.
(7) Schopnos uhradi vetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáe potvrdením o zostatku na úète vedenom v banke, poboèke
zahraniènej banky alebo zahraniènej banke (ïalej len
banka) na jej meno.
(8) Zostatok na úète vedenom v banke pod¾a odseku 7 musí by súhrnne vo výke dvanásnásobku ivotného minima a finanèných prostriedkov na kadý deò
pobytu pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny
uvedených vo veobecne záväznom právnom predpise
vydanom pod¾a § 6 ods. 3.
(9) Pozvanie overí policajný útvar prísluný pod¾a
miesta pobytu osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo pod¾a sídla osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) po
predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra do
15 dní od prijatia iadosti. Overené pozvanie je platné
90 dní od jeho vydania.
(10) Ministerstvo vnútra neudelí súhlas na overenie
pozvania, ak
a) je pozývaný tátny prísluník tretej krajiny neiaducou osobou,
b) je dôvodné podozrenie, e úèel pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny uvedený v pozvaní nezodpovedá skutoènému úèelu jeho cesty,
c) je dôvodné podozrenie, e pozývaný tátny prísluník tretej krajiny môe pri svojom pobyte ohrozi
bezpeènos tátu, verejný poriadok, verejné zdravie
alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
d) pozývajúca osoba pri podaní iadosti o overenie pozvania uviedla nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloila faloné alebo pozmenené
doklady, alebo doklad inej osoby,
e) je dôvodné podozrenie, e pozývaný tátny prísluník tretej krajiny uzavrie úèelové manelstvo,
f) je dôvodné podozrenie zo zneuitia pozvania,
g) sa zistí, e priloené doklady k iadosti o overenie pozvania nespåòajú zákonom ustanovené podmienky,
h) sa zistí, e zabezpeèené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespåòa minimálne poiadavky pod¾a
osobitného predpisu,61)
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i) sa zistí, e nie je splnená podmienka pod¾a osobitného predpisu.41a)
(11) Ak pozývajúca osoba oznámi, e overené pozvanie pre pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny
stratila, bolo jej odcudzené alebo stratilo platnos,
a poiada o overenie nového pozvania pre tohto tátneho prísluníka tretej krajiny, policajný útvar oznámi
túto skutoènos ministerstvu vnútra, ktoré vydané pozvanie vyhlási za neplatné.
(12) Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.37).
Poznámka pod èiarou k odkazu 41a znie:

41a) Èl. 5 a èl. 24 nariadenia (ES) è. 810/2009..

11. Nadpis § 21 znie:
Úèely prechodného pobytu.
12. § 21 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Úèel prechodného pobytu vykonáva tátny prísluník tretej krajiny na území Slovenskej republiky..
13. V § 29 ods. 2 sa slová tri roky nahrádzajú slovami pä rokov.
14. V § 31 ods. 2 tvrtá veta znie: Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí by podpísaný iadate¾om; ak pohovor nebol vykonaný v tátnom jazyku, zastupite¾ský úrad vyhotoví preklad
záznamu do tátneho jazyka a opatrí ho osvedèovacou
dolokou zastupite¾ského úradu..
15. V § 31 ods. 2 iestej vete sa za slová so záznamom vkladajú slová a jeho prekladom.
16. V § 31 odsek 3 znie:
(3) iados o udelenie prechodného pobytu môe
tátny prísluník tretej krajiny poda osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky
zdriava oprávnene; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt pod¾a
§ 58 ods. 1 písm. b), alebo ak ide o iadate¾a o udelenie
azylu.3) Podanie iadosti neoprávòuje tátneho prísluníka tretej krajiny zdriava sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.57) tátny prísluník tretej krajiny,
ktorý má vydané osvedèenie Slováka ijúceho
v zahranièí43) a ktorý poiadal o prechodný pobyt pod¾a
§ 29, je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej republiky a do rozhodnutia o tejto iadosti..
17. V § 32 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak
zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar iados o udelenie prechodného pobytu neprijme, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny poskytne písomnú informáciu
o tom, ktoré doklady musí k iadosti o udelenie prechodného pobytu doloi, aby sa jeho iados prijala..
18. V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová odsekoch 3 a 4
nahrádzajú slovami odseku 3.
19. V § 32 ods. 2 písm. e) druhý a tretí bod znejú:
2. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 24, § 25
ods. 1 písm. e), f) alebo § 30 a bude tudova na vysokej kole alebo vykonáva pedagogickú alebo výskumnú èinnos, alebo
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3. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 26 alebo
§ 29,.
20. V § 32 odsek 3 znie:
(3) Doklad potvrdzujúci bezúhonnos nemusí priklada k iadosti tátny prísluník tretej krajiny pod¾a
§ 24 ods. 1 písm. a), § 28, § 30 a tátny prísluník tretej
krajiny mladí ako 14 rokov; tento doklad nemusí priklada ani k iadosti o zmenu druhu alebo úèelu pobytu, ak k iadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu
priloil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnos. Doklad
potvrdzujúci bezúhonnos neprikladá k iadosti tátny
prísluník tretej krajiny pod¾a § 29, ktorý podáva iados o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 29 do
60 dní od vydania osvedèenia Slováka ijúceho v zahranièí pod¾a osobitného predpisu.43).
21. V § 32 ods. 4 sa slová môe by starí nahrádzajú slovami medzinárodná zmluva pod¾a odseku 5
písm. i) a doklad pod¾a odseku 5 písm. n), p) a q) môu
by starie.
22. V § 32 ods. 5 písm. c) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a za slovo túdium, sa vkladajú slová alebo
potvrdením organizácie administratívne zabezpeèujúcej programy schválené vládou Slovenskej republiky
alebo programy Európskej únie na základe zmluvy
s prísluným orgánom tátnej správy,.
23. V § 32 ods. 5 písm. i) sa za slovo zmluvou, vkladajú slová potvrdením orgánu tátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon èinnosti pod¾a programov
schválených vládou Slovenskej republiky alebo programov Európskej únie alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpeèujúcej takýto program na základe zmluvy s prísluným orgánom tátnej správy,.
24. V § 32 ods. 5 písm. m) sa nad slovom predpisu,
odkaz 44 nahrádza odkazom 41.
25. V § 32 ods. 6 písm. a) sa slová výpisom z osobného úètu vedeného v banke, poboèke zahraniènej banky
alebo zahraniènej banke (ïalej len banka) nahrádzajú slovami potvrdením o zostatku na úète vedenom
v banke.
26. V § 32 ods. 6 písm. b), c) a d), § 45 ods. 6 písm. a)
a c) a § 53 ods. 4 sa slová výpisom z osobného úètu vedeného nahrádzajú slovami potvrdením o zostatku
na úète vedenom.
27. V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová výpisom z osobného úètu nahrádzajú slovami potvrdením o zostatku
na úète.
28. V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová písm. h) nahrádzajú slovami písm. h) alebo písm. i) a slová písm. e)
sa nahrádzajú slovami písm. e) alebo písm. f).
29. V § 32 ods. 6 písmeno g) znie:
g) èestným vyhlásením tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt pod¾a tohto zákona alebo iada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým
iada zlúèenie rodiny, o tom, e mu poskytne finanèné a hmotné zabezpeèenie poèas jeho pobytu na úze-
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mí Slovenskej republiky spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávate¾a o výke vyplácanej
mzdy alebo potvrdením o zostatku na úète vedenom
v banke na meno tátneho prísluníka tretej krajiny,
ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt pod¾a tohto zákona alebo iada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým
iada zlúèenie rodiny..
30. V § 32 ods. 7 sa slová výpisom z podnikate¾ského
úètu zriadeného na úèely podnikania nahrádzajú slovami potvrdením o zostatku na úète vedenom v banke
zriadenom na úèely podnikania, ktorý nesmie by
totoný s úètom pod¾a odseku 6,.
31. V § 32 ods. 9 sa vypúa èiarka za èíslicou 27
a èíslica 29.
32. V § 32 ods. 10 prvej vete sa za èíslicu 28 vkladá
èiarka a èíslica 29 a na konci sa pripájajú tieto slová:
a ak ide o zmenu druhu alebo úèelu pobytu.
33. V § 32 ods. 12 sa slová písm. c), d) a f) nahrádzajú slovami písm. c), e) a f).
34. V § 33 ods. 6 prvej vete sa bodkoèiarka nahrádza
bodkou a vypúajú sa slová vo zvlá zloitých prípadoch mono túto lehotu predåi najviac o 30 dní..
35. V § 33 odsek 7 znie:
(7) Ak sa iadosti o udelenie prechodného pobytu
vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné oznámenie, e mu bol udelený prechodný pobyt,
v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného pobytu
a dátum skonèenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zale písomné alebo elektronické oznámenie o udelení prechodného pobytu tátnemu prísluníkovi tretej krajiny aj príslunému zastupite¾skému
úradu pod¾a miesta trvalého pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci
pod¾a miesta prechodného pobytu..
36. V § 33 sa vypúa odsek 10.
37. V § 34 ods. 3 písm. b) sa za slová § 22 vkladajú
slová ods. 1 písm. a).
38. V § 34 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Ak
tátny prísluník tretej krajiny v predchádzajúcom
zdaòovacom období ete nebol oprávnený podnika, je
povinný k iadosti o obnovenie prechodného pobytu
pod¾a § 22 ods. 1 písm. a) preukáza finanèné zabezpeèenie podnikate¾skej èinnosti vo výke desanásobku
ivotného minima potvrdením o zostatku na úète pod¾a
§ 32 ods. 7..
39. V § 34 ods. 6 sa slová zdanený príjem z tohto
podnikania nahrádzajú slovami zisk po zdanení obchodnej spoloènosti alebo drustva, v mene ktorých
koná, slová zdanený príjem sa nahrádzajú slovami
zisk po zdanení a na konci sa pripájajú tieto vety: Ak
tátny prísluník tretej krajiny koná v mene viacerých
obchodných spoloèností alebo drustiev, musí podmienku výky zisku po zdanení pod¾a predchádzajúcej
vety spåòa aspoò jedna obchodná spoloènos alebo
drustvo, v mene ktorých koná. Ak tátny prísluník
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tretej krajiny v predchádzajúcom zdaòovacom období
ete nebol oprávnený kona v mene obchodnej spoloènosti alebo drustva, je povinný k iadosti o obnovenie
prechodného pobytu pod¾a § 22 ods. 1 písm. b) preukáza finanèné zabezpeèenie podnikate¾skej èinnosti vo
výke tridsanásobku ivotného minima potvrdením
o zostatku na úète pod¾a § 32 ods. 7..
40. V § 34 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide
o obnovenie prechodného pobytu pod¾a § 27, tátny
prísluník tretej krajiny, ktorý podniká alebo ktorý je
v pracovnoprávnom vzahu, môe preukáza splnenie
podmienok spôsobom pod¾a § 32 ods. 6 písm. a) alebo
písm. b)..
41. V § 34 odsek 9 znie:
(9) Policajný útvar pri rozhodovaní o iadosti o obnovenie prechodného pobytu postupuje pod¾a § 33
ods. 1. Ak obchodná spoloènos alebo drustvo, v mene
ktorých koná tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 22
ods. 1 písm. b), nedosiahla v predchádzajúcom zdaòovacom období zisk po zdanení pod¾a odseku 6, policajný útvar si vyiada stanovisko od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, èi podnikate¾ská èinnos
obchodnej spoloènosti alebo drustva je prínosom pre
hospodárske záujmy Slovenskej republiky..
42. V § 34 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
(10) Ak tátny prísluník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaòovacom období konal aj v mene inej obchodnej spoloènosti alebo drustva ako tých, ktoré sa
uvádzajú v odseku 4, policajný útvar si vyiada potvrdenia pod¾a odseku 4 od prísluného finanèného úradu, od príslunej poboèky Sociálnej poisovne a od
zdravotných poisovní..
Doterajie odseky 10 a 14 sa oznaèujú ako odseky 11 a 15.
43. V § 34 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Policajný útvar môe obnovi prechodný pobyt na úèel podnikania pod¾a § 22 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak obchodná spoloènos alebo drustvo, v mene ktorých koná
tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 22 ods. 1
písm. b), nedosiahla v predchádzajúcom zdaòovacom
období zisk po zdanení pod¾a odseku 6, ale pod¾a stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je podnikate¾ská èinnos obchodnej spoloènosti alebo drustva prínosom pre hospodárske záujmy
Slovenskej republiky..
44. V § 34 odsek 14 znie:
(14) Ak sa iadosti o obnovenie prechodného pobytu
vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné oznámenie, e mu bol obnovený prechodný pobyt,
v ktorom uvedie dátum obnovenia prechodného pobytu
a dátum skonèenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zale písomné oznámenie o obnovení prechodného pobytu tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
aj príslunému zastupite¾skému úradu pod¾a miesta
trvalého pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny..
45. V § 35 písm. a) a c) sa slová povolenia na prechodný pobyt nahrádzajú slovami prechodného pobytu.
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46. V § 35 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol udelený azyl alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana,.
47. V § 36 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí do 30 dní
a) od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt
pod¾a § 23 alebo § 30 ods. 1 písm. b),
b) od úspeného vykonania závereènej skúky, maturitnej skúky, závereènej pomaturitnej skúky alebo
absolventskej skúky,61a) ak ide o prechodný pobyt
pod¾a § 24 alebo § 30 ods. 1 písm. c),
c) od riadneho skonèenia túdia na vysokej kole,61b)
ak ide o prechodný pobyt pod¾a § 24 alebo § 30 ods. 1
písm. c)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

61a) § 72 zákona è. 245/2008 Z. z.
61b
) § 65 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

48. V § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. c) sa za slovami vydanie modrej karty vypúa èiarka a slová ak
v odseku 13 nie je ustanovené inak.
49. V § 38 ods. 10, § 40 ods. 6 a § 53 ods. 6 sa bodkoèiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová vo zvlá
zloitých prípadoch mono túto lehotu predåi najviac
o 30 dní..
50. V § 38 sa vypúajú odseky 13 a 15.
51. V § 40 ods. 5 písm. a) sa za slovami obnovenie
modrej karty vypúa èiarka a slová ak v odseku 9 nie
je ustanovené inak,.
52. V § 40 sa vypúa odsek 9.
53. V § 44 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: iados o udelenie trvalého pobytu na pä rokov si môe na
policajnom útvare poda tátny prísluník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdriava
oprávnene; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt pod¾a § 58 ods. 1
písm. b), alebo ak ide o iadate¾a o udelenie azylu.3).
54. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar iados o udelenie trvalého pobytu na pä rokov neprijme, poskytne
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k iadosti o udelenie
trvalého pobytu na pä rokov doloi, aby sa jeho iados prijala..
55. V § 45 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak ide o zmenu druhu pobytu a k iadosti
o udelenie predchádzajúceho pobytu priloil doklad
potvrdzujúci jeho bezúhonnos.
56. V § 45 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak ide o zmenu druhu pobytu..
57. V § 45 ods. 5 sa za slová matrièným dokladom
vkladá èiarka a slová ktorý môe by starí ako 90 dní.
58. V § 45 odsek 9 znie:
(9) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie trvalého pobytu na pä rokov do 90 dní od doruèenia ia-
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dosti policajnému útvaru. Policajný útvar rozhodne do
30 dní od doruèenia iadosti spolu so vetkými
náleitosami, ak ide o udelenie trvalého pobytu pod¾a
§ 43 ods. 1 písm. e) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahranièného investora v Slovenskej republike, alebo jeho
dieau pod¾a § 43 ods. 1 písm. b) a d)..
59. V § 47 ods. 3 písm. a) sa za slovo pobytu vkladajú slová spôsobom pod¾a § 45 ods. 6 a.
60. V § 47 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) súhlas pod¾a § 43 ods. 2, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 46 ods. 1 písm. b)..
61. V § 47 ods. 4 písm. b) sa za slová § 43 vkladajú
slová ods. 1 písm. a), d) alebo písm. e).
62. V § 47 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doruèenia iadosti
spolu so vetkými náleitosami, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje
pre významného zahranièného investora v Slovenskej
republike, alebo o jeho diea pod¾a § 43 ods. 1 písm. b)
a d)..
63. V § 48 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak sa iadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva
a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné
oznámenie, e mu bol udelený trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia
trvalého pobytu, a ak ide o trvalý pobyt na pä rokov, aj
dátum skonèenia platnosti trvalého pobytu. Policajný
útvar zale písomné alebo elektronické oznámenie
o udelení trvalého pobytu tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny aj príslunému zastupite¾skému úradu pod¾a
miesta trvalého pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci pod¾a miesta
trvalého pobytu.
(4) Ak tátny prísluník tretej krajiny poiadal
o zmenu druhu alebo úèelu pobytu, jeho pobyt sa na
území Slovenskej republiky povauje za oprávnený a
do rozhodnutia o tejto iadosti..
64. V § 49 písm. h) sa za slovo mal vkladajú slová
alebo tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol udelený azyl.
65. V § 50 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová alebo
§ 46 ods. 1 písm. a).
66. V § 50 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 43
ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ktorý po dovàení veku
18 rokov
1. podniká na území Slovenskej republiky,
2. je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
3. tuduje na kole v Slovenskej republike, alebo
4. vykonáva èinnos uvedenú v § 25 alebo § 26..
67. V § 50 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
68. V § 51 sa vypúa oznaèenie odseku 1.
69. V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:
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b) má tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 1 alebo ods. 4,.
70. V § 52 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a j) sa oznaèujú ako písmená c) a i).
71. V § 52 sa odsek 4 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) doba od podania iadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej
ochrany..
72. V § 53 ods. 5 sa za slovo rodiny, vkladajú slová
alebo rodinný prísluník pod¾a § 27 ods. 2 azylanta
alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,.
73. V § 54 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúa slovo
alebo.
74. V § 54 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol odòatý azyl
z dôvodov pod¾a osobitného predpisu,68a) alebo
d) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny nebola predåená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková
ochrana zruená z dôvodov pod¾a osobitného predpisu.68b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

68a) § 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
68b
) § 13c ods. 2 a § 15b ods. 1 písm. c) zákona è. 480/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

75. V § 56 písm. c) sa na konci vypúa slovo alebo.
76. § 56 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
e) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol odòatý azyl
z dôvodov pod¾a osobitného predpisu,68a) ak získal
dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu, alebo
f) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny nebola
predåená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zruená z dôvodov pod¾a osobitného
predpisu,68b) ak získal dlhodobý pobyt na základe
poskytnutej doplnkovej ochrany..
77. V § 58 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
78. V § 58 ods. 4 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
79. V § 58 sa vypúa odsek 5.
80. V § 59 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: Policajný
útvar na iados tátneho prísluníka tretej krajiny
udelí alebo predåi tolerovaný pobyt na dobu trvania
dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní, ak nie je
v tretej vete tohto odseku, odseku 6 alebo § 58 ods. 3
ustanovené inak. iados o udelenie tolerovaného pobytu a iados o predåenie tolerovaného pobytu tátny
prísluník tretej krajiny podáva osobne na úradnom
tlaèive na policajnom útvare..
81. V § 59 ods. 1 sa slová § 58 ods. 1 písm. c) nahrádzajú slovami § 58 ods. 1 písm. b).
82. V § 59 ods. 3 sa za slovo iadosti vkladajú slová
doklad, ktorým preukáe potrebu repektovania jeho
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súkromného a rodinného ivota a a za slovo dokladu
sa vkladajú slová potvrdzujúceho jeho bezúhonnos.
83. V § 59 ods. 13 sa slová písm. a), c) a d) nahrádzajú slovami písm. a) a c).
84. V § 59 ods. 14 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú
slovami písm. b).
85. V § 60 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
86. V § 61 odsek 2 znie:
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o zruení tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1 písm. b) nemá odkladný
úèinok..
87. V § 62 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová alebo
§ 46.
88. V § 62 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) trvalý pobyt pod¾a § 46, ak má rodiè udelený trvalý
pobyt pod¾a § 46..
89. V § 62 ods. 5 sa za slovo útvar vkladá slovo písomné.
90. V § 66 ods. 6 sa spojka a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a doklad o zdravotnom
poistení.
91. V § 66 ods. 8 sa nad slovom republike odkaz 63
nahrádza odkazom 60.
92. V § 66 ods. 11 prvej vete sa za slovo Únie vkladajú slová pod¾a § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar
zaregistroval právo na pobyt,.
93. V § 67 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak obèan Únie pri zmene adresy pobytu na území Slovenskej
republiky nepredloí doklad pod¾a § 122, policajný útvar uvedie ako adresu v doklade o pobyte obec, kde sa
obèan Únie bude zdriava na pobyte..
94. V § 68 sa vypúa odsek 6.
8.

Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6 a
95. V § 72 sa vypúa odsek 6.

Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
96. § 73 vrátane nadpisu znie:
§ 73
Doklad o pobyte
(1) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od
a) udelenia pobytu, ak si podal iados o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b) splnenia povinnosti pod¾a § 111 ods. 2 písm. b), ak si
podal iados o udelenie pobytu na zastupite¾skom
úrade,
c) podania iadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d) obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu pod¾a § 46 ods. 1.

Strana 709

(2) Ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po
tom, èo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým
pobytom v inom èlenskom táte na základe poskytnutej
medzinárodnej ochrany v tomto táte, policajný útvar
vydá doklad o pobyte bezodkladne po doruèení písomnej informácie èlenského tátu, ktorý tátnemu prísluníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu. Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3) Doklad o pobyte obsahuje údaje o tátnom prísluníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise.59) Súèasou dokladu o pobyte je elektronický èip.
(4) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému
bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou pod¾a èasu, na ktorý bol
udelený prechodný pobyt; ak má zabezpeèené ubytovanie na kratí èas, ako mu bol udelený prechodný pobyt,
policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou na
èas, na ktorý má zabezpeèené ubytovanie. Platnos dokladu o pobyte musí vdy skonèi najmenej 90 dní pred
skonèením platnosti cestovného dokladu tátneho prísluníka tretej krajiny. Policajný útvar v doklade o pobyte v poloke poznámky uvedie konkrétny úèel prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny.
(5) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom
v poloke druh pobytu uvedie Modrá karta EÚ
a v poznámke uvedie príslunú oblas, na ktorú má
tátny prísluník tretej krajiny vyiu odbornú kvalifikáciu.
(6) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1 doklad o pobyte, v ktorom
v poloke druh pobytu uvedie osoba s dlhodobým pobytom  EÚ. Ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1 písm. c), policajný útvar v poloke
poznámky uvedie bývalý drite¾ modrej karty EÚ.
(7) Ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu z dôvodu prenasledovania alebo
poskytnutej doplnkovej ochrany z dôvodu váneho bezprávia, policajný útvar v poloke poznámky uvedie
slová Medzinárodná ochrana poskytnutá v Slovenskej
republike a dátum udelenia azylu alebo poskytnutia
doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.
(8) Ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po
tom, èo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým
pobytom v inom èlenskom táte na základe poskytnutej
medzinárodnej ochrany v tomto táte, policajný útvar
v poloke poznámky uvedie rovnaké znenie, ktoré sa
uvádza v poznámke povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydaného v tomto èlenskom táte, v tátnom jazyku;99) to neplatí, ak bola medzinárodná ochrana právoplatne odòatá. Policajný útvar pred vydaním
dokladu o pobyte pod¾a predchádzajúcej vety poiada
èlenský tát, ktorý tátnemu prísluníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu, o informáciu, èi
medzinárodná ochrana stále trvá.
(9) Policajný útvar vydá nový doklad o pobyte tát-
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nemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený
dlhodobý pobyt pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) a b), v lehote
pod¾a odseku 1 písm. c), ak èlenský tát oznámi, e mu
poskytol medzinárodnú ochranu a v poloke poznámky uvedie slová Medzinárodná ochrana poskytnutá
v, èlenský tát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a dátum poskytnutia medzinárodnej ochrany.
(10) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému
bol udelený trvalý pobyt pod¾a § 43, policajný útvar
vydá doklad o pobyte s platnosou najviac na pä rokov;
ak má zabezpeèené ubytovanie na kratí èas ako na pä
rokov, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou na èas, na ktorý má zabezpeèené ubytovanie.
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému bol
udelený trvalý pobyt pod¾a § 46 alebo § 52, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou najviac na desa
rokov. Platnos dokladu o pobyte sa musí vdy skonèi
najmenej 90 dní pred skonèením platnosti cestovného
dokladu tátneho prísluníka tretej krajiny.
(11) Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, policajný
útvar vydá doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov
azylant. Platnos dokladu o pobyte je desa rokov; ak
ide o azylanta, ktorému bol udelený azyl na tri roky, je
platnos dokladu tri roky. Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, policajný útvar vydá do
15 dní doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov doplnková ochrana; platnos dokladu o pobyte je jeden rok.
Po uplynutí platnosti dokladu o pobyte policajný útvar
vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková
ochrana, nový doklad o pobyte s platnosou na jeden
rok. Pred uplynutím platnosti dokladu o pobyte vydaného pod¾a tohto odseku sa platnos takého dokladu
skonèí aj vtedy, ak cudzincovi zanikol azyl alebo zanikla doplnková ochrana.
(12) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má
právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej
zmluvy,42) policajný útvar vydá na základe jeho iadosti
doklad o pobyte s platnosou najviac na pä rokov.
(13) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol vydaný doklad o pobyte pod¾a odseku 4 alebo odseku 10
s platnosou na kratí èas, ako má udelený pobyt,
a tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol udelený
trvalý pobyt pod¾a § 46 alebo § 52, poiada o vydanie
nového dokladu o pobyte najneskôr 30 dní pred skonèením platnosti dokladu o pobyte.
(14) Policajný útvar v doklade o pobyte uvedie meno
a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca pod¾a tvaru uvedeného latinkou v cestovnom doklade
alebo v rozhodnutí o udelení azylu, alebo v rozhodnutí
o poskytnutí doplnkovej ochrany.
(15) Na vydanie dokladu o pobyte pod¾a § 66 ods. 11,
§ 67 ods. 7, § 70 ods. 10 a § 71 ods. 7 sa rovnako
vzahujú odseky 3, 13 a 14.
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§ 73a
Elektronický èip
(1) Elektronický èip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré mono zapísa do dokladu o pobyte pod¾a § 73 ods. 3. Do elektronického èipu mono
zapísa ïalie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;72a) ak nie je moné pre
nedostatok miesta do elektronického èipu zapísa vetky údaje, cudzinec urèí, ktoré z nich sa zapíu.
(2) Drite¾ si môe overi údaje, ktoré sú zapísané do
elektronického èipu, na policajnom útvare, ktorý doklad vydal.
(3) K dokladu o pobyte sa pripája bezpeènostný osobný kód, ktorý slúi na potvrdenie totonosti drite¾a pri
elektronickej komunikácii s informaènými systémami
orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.
(4) Bezpeènostný osobný kód je kombináciou najmenej iestich a najviac desiatich èíslic, ktorú si zvolí cudzinec pri podaní iadosti o vydanie dokladu o pobyte
alebo neskôr na policajnom útvare; za cudzinca pozbaveného spôsobilosti na právne úkony bezpeènostný
osobný kód zvolí jeho opatrovník.
(5) Poèas platnosti dokladu o pobyte môe drite¾
bezpeènostný osobný kód zmeni. Zmena bezpeènostného osobného kódu sa vykonáva na policajnom útvare
alebo na inom mieste, ktoré zverejní ministerstvo vnútra, alebo prostredníctvom aplikaèného programového
vybavenia zverejneného na tento úèel ministerstvom
vnútra.
(6) Ak drite¾ dokladu o pobyte pri elektronickej komunikácii päkrát po sebe chybne uvedie bezpeènostný osobný kód, ïalia monos jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie na iados
drite¾a dokladu o pobyte vykoná policajný útvar..
Poznámka pod èiarou k odkazu 72a znie:

72a) Napríklad zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

98. V § 74 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak je
tátny prísluník tretej krajiny umiestnený v zariadení
na základe rozhodnutia o zaistení pod¾a tohto zákona..
99. V § 76 ods. 8 sa slová cudzinec predloil nahrádzajú slovami osoba predloila.
100. V § 77 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu.
101. V § 77 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Ak
preruenie konania pod¾a odseku 4 trvá viac ako dva
roky, policajný útvar konanie zastaví..

(16) Cudzinec môe by drite¾om len jedného dokladu o pobyte..

102. V § 78 ods. 1 sa za slovo vyhostení vkladajú
slová a v konaní o zákaze vstupu a slová  jeho osobnú
prehliadku sa nahrádzajú slovami prehliadku jeho
osoby.

97. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

103. V § 78 ods. 2 sa slová Osobnú prehliadku cudzinca nahrádzajú slovami Prehliadku jeho osoby.
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104. V § 78 ods. 3 sa za slovo doklad, vkladajú slová
peòané prostriedky, a slová osobnej prehliadke cudzinca alebo pri prehliadke jeho osobných vecí sa nahrádzajú slovami prehliadke pod¾a odseku 1.
105. § 79 znie:
§ 79
(1) Policajt je oprávnený predvies cudzinca na policajný útvar v súvislosti s konaním o administratívnom
vyhostení, s konaním o zákaze vstupu, s konaním o zamietnutí vstupu, s výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo s výkonom trestu vyhostenia.
(2) Po predvedení policajt spíe úradný záznam
o predvedení a zápisnicu o podaní vysvetlenia pod¾a
osobitného predpisu.37)
(3) Ak po spísaní zápisnice policajný útvar nebude
ïalej kona vo veci administratívneho vyhostenia, zamietnutia vstupu, zákazu vstupu alebo ak zistí, e nie
sú dôvody na odovzdanie cudzinca orgánom èinným
v trestnom konaní, inému príslunému orgánu alebo
príslunému zariadeniu, cudzinca ihneï prepustí..
106. § 81 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Cudzinca nemono administratívne vyhosti ani
do tátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat do tátu
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2..
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neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie pod¾a odseku 1 písm. a) alebo písm. b)..
111. V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Policajný útvar urèí lehotu na vycestovanie najviac 90 dní
od vykonate¾nosti rozhodnutia pod¾a § 82 ods. 8; túto
lehotu je moné v odôvodnených prípadoch spojených
s realizáciou asistovaného dobrovo¾ného návratu aj
opakovane predåi..
112. V § 83 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom
vyhostení tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
získal dlhodobý pobyt po tom, èo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte
na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto èlenskom táte, policajný útvar od orgánov tohto
èlenského tátu vyiada informáciu o tom, èi medzinárodná ochrana stále trvá. Ak poskytnutá medzinárodná ochrana v èlenskom táte stále trvá, policajný útvar
v rozhodnutí o administratívnom vyhostení urèí tento
èlenský tát ako krajinu, do ktorej má by osoba vyhostená; to neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie
pod¾a § 82 ods. 1 písm. a) alebo písm. b). Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení
bezodkladne po doruèení písomnej informácie tohto
èlenského tátu..
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8 a 10.

107. V § 82 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobi hraniènej kontrole pri prekroèení vonkajej hranice.

113. V § 83 ods. 8 písm. c) sa slová písm. e) nahrádzajú slovami písm. d).

108. V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová tri roky nahrádzajú slovami jeden rok.

115. V § 84 ods. 1 písm. c) sa vypúa slovo alebo.

109. V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení pod¾a odseku 1 písm. h) bez uloenia
zákazu vstupu, ak sa tátny prísluník tretej krajiny
dobrovo¾ne dostaví na policajný útvar a poiada o návrat do domovského tátu v rámci asistovaného dobrovo¾ného návratu..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
110. § 82 sa dopåòa odsekmi 10 a 12, ktoré znejú:
(10) Ak policajný útvar zistí, e osoba nevycestovala
z územia Slovenskej republiky po tom, èo zaznamenal
zaèiatok lehoty plynutia zákazu vstupu do evidencie
neiaducich osôb, táto lehota zaène plynú odznovu
odo dòa vykonania administratívneho vyhostenia.
(11) Lehota zákazu vstupu sa konèí uplynutím toho
dòa, ktorý sa svojím oznaèením zhoduje s dòom, keï
dolo ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty. Ak takýto deò v mesiaci nie je, lehota sa konèí posledným
dòom mesiaca.
(12) Policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v inom èlenskom táte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto èlenskom táte, urèí tento
èlenský tát ako krajinu, do ktorej má by vyhostený; to

114. V § 83 sa vypúa odsek 10.
116. V § 84 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripája sa slovo alebo.
117. V § 84 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) tátny prísluník tretej krajiny nevycestoval v rámci
asistovaného dobrovo¾ného návratu v lehote urèenej
v rozhodnutí o administratívnom vyhostení pod¾a
§ 82 ods. 8 alebo na základe oznámenia organizácie,
ktorá vykonáva program asistovaných dobrovo¾ných návratov, e sa tátny prísluník tretej krajiny
úmyselne vyhol realizácii asistovaného dobrovo¾ného návratu..
118. V § 84 ods. 4 písm. b) text za bodkoèiarkou znie:
to neplatí, ak nastala skutoènos pod¾a odseku 1
písm. e).
119. V § 84 ods. 7 písm. c) sa vypúajú slová ods. 1
písm. b) alebo.
120. V § 84 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov.
121. V § 88 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) na úèel zabezpeèenia prípravy jeho prevozu pod¾a
osobitného predpisu,85) ak
1. existuje riziko jeho úteku, alebo
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2. tátny prísluník tretej krajiny sa vyhýba alebo
bráni procesu prípravy výkonu jeho prevozu,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
122. V § 88 ods. 1 písm. e) sa slová neoprávnene
vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdriava na území Slovenskej republiky nahrádzajú slovami neoprávnene prekroèil vonkajiu
hranicu alebo má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt.
123. V § 88 odseky 6 a 8 znejú:
(6) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní na územie susedného tátu bolo zaèaté
konanie pod¾a medzinárodnej zmluvy, môe by odchylne od odseku 5 doèasne umiestnený na policajnom
útvare. Z celkovej lehoty zaistenia, ktorú policajný útvar urèí v rozhodnutí o zaistení pod¾a odseku 4, môe
by tátny prísluník tretej krajiny doèasne umiestnený na policajnom útvare najviac na sedem dní od zaistenia. Ak nedôjde k odovzdaniu tátneho prísluníka
tretej krajiny do siedmich dní od zaistenia, musí by
ïalej umiestnený v zariadení.
(7) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny môe
poda proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu
o predåení lehoty zaistenia opravný prostriedok do
15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia, a to orgánu,
ktorý ho vydal. Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, predloí opravný prostriedok do piatich pracovných dní príslunému krajskému súdu spolu so spisovým materiálom, ktorý sa na vec vzahuje, a s písomným
vyjadrením k opravnému prostriedku. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný úèinok.
(8) O opravnom prostriedku rozhodne súd v konaní
pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku.85a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 85a znie:

85a) § 250sa Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 64/2013 Z. z..

124. V § 88 odsek 11 znie:
(11) Ak je tátny prísluník tretej krajiny zaistený
pod¾a odseku 1 písm. a) a policajný útvar nevydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení do 48 hodín od
zaistenia, policajný útvar tátneho prísluníka tretej
krajiny ihneï prepustí; to neplatí, ak policajný útvar
nevydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení
z dôvodu preruenia konania o administratívnom vyhostení pod¾a § 77 ods. 4 alebo vyiadania informácie
pod¾a § 83 ods. 7..
125. § 88 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Policajný útvar nie je oprávnený zaisti tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 1 písm. a), b)
a e), ktorý bezodkladne po neoprávnenom prekroèení
vonkajej hranice poiada o udelenie azylu na území
Slovenskej republiky..
126. V § 89 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Osoba, ktorá zloí peòanú záruku, je povinná oznámi policajnému útvaru èíslo úètu v banke, na ktorý sa
peòaná záruka vráti, alebo adresu, na ktorej sa bude
zdriava na úèely vrátenia peòanej záruky..
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127. V § 89 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ak si
osoba neprevezme peòanú záruku, ktorú zloila, do
jedného roka odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
o vrátení peòanej záruky, peòaná záruka prepadá
v prospech tátu..
128. V § 90 sa vypúa odsek 3.
129. § 93 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zariadenie bezodkladne oznámi prokurátorovi
umiestnenie zaisteného tátneho prísluníka tretej
krajiny v priestore s oddeleným reimom zaistenia..
130. V § 100 ods. 1 sa slová jeho osobnú prehliadku nahrádzajú slovami prehliadku jeho osoby.
131. V § 100 ods. 2 sa slová Osobnú prehliadku zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny nahrádzajú slovami Prehliadku jeho osoby.
132. V § 100 ods. 3 sa slová osobnej prehliadke zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny alebo pri
prehliadke jeho osobných vecí nahrádzajú slovami
prehliadke pod¾a odseku 1.
133. V § 111 ods. 1 písm. e) sa slovo povoleného nahrádza slovom udeleného.
134. V § 111 ods. 1 písm. p) sa slovo právoplatnosti
nahrádza slovom vykonate¾nosti.
135. V § 115 ods. 1 sa slová Ústredie práce a úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné nahrádzajú
slovami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný.
136. V § 115 odsek 2 znie:
(2) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný
kadé tri mesiace zasla policajnému útvaru meno,
priezvisko, dátum narodenia, tátnu príslunos a èíslo dokladu o pobyte cudzincov, ktorí poiadali o dávky
v hmotnej núdzi..
137. § 115 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Finanèný úrad je povinný do troch pracovných
dní písomne oznámi policajnému útvaru dodatoèné
daòové priznanie a opravné daòové priznanie90a) vykonané tátnym prísluníkom tretej krajiny.
(9) Finanèný úrad, Sociálna poisovòa a zdravotné
poisovne sú povinné na iados policajného útvaru
vyda potvrdenie pod¾a § 34 ods. 10.
(10) Obchodná spoloènos alebo drustvo sú povinné
do troch pracovných dní oznámi policajnému útvaru,
e tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený
prechodný pobyt na úèel podnikania pod¾a § 22 ods. 1
písm. b), u nekoná v mene obchodnej spoloènosti alebo drustva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90a znie:

90a) § 16 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

138. V § 116 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a na obe obchodovania s ¾uïmi.
139. V § 118 ods. 1 písm. b) sa za slová § 27 ods. 6,
vkladajú slová § 32 ods. 9, 10 alebo ods. 11, a slová
§ 73 ods. 9 sa nahrádzajú slovami § 73 ods. 13.
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140. V § 118 odsek 4 znie:
(4) Priestupku na úseku pobytu sa dopustí kadý,
kto
a) poruí povinnos pod¾a § 115 ods. 6,
b) pri podaní iadosti o overenie pozvania uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo
predloí faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby..
141. V § 118 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Odsek 1 sa nevzahuje na cudzinca, ktorý podal
iados o udelenie azylu po tom, èo sa bezodkladne prihlásil na policajnom útvare a preukázal dostatoèný dôvod pre svoj neoprávnený pobyt..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
142. V § 118 ods. 6 písm. a) sa slová písm. a) a b)
nahrádzajú slovami písm. a) a b) a odseku 4 písm. b).
143. V § 118 ods. 6 písm. c) sa za slová odseku 4
vkladajú slová písm. a).
144. V § 118 ods. 7 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 3 a odseku 4 písm. b).
145. V § 118 ods. 9 sa nad slovom priestupkoch,
odkaz 90 nahrádza odkazom 91 a slová odsekoch 5
a 7 sa nahrádzajú slovami odsekoch 6 a 8.
146. V § 119 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
e) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá pri podaní iadosti o overenie pozvania uvedie
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo
predloí faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
f) obchodná spoloènos alebo drustvo, ktoré si nesplnili povinnos pod¾a § 115 ods. 10..
147. § 120 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Konanie pod¾a tohto zákona je preruené dòom
vydania rozhodnutia o preruení konania. Lehota pre
tátneho prísluníka tretej krajiny uvedená v rozhodnutí o preruení konania zaèína plynú dòom jeho doruèenia.
(4) Ak tátny prísluník tretej krajiny, ktorý iada
o udelenie pobytu, uvedie ako adresu na doruèovanie
písomností adresu v cudzine, rozhodnutie policajného
útvaru v konaní o udelení pobytu sa doruèuje na túto
adresu v cudzine prostredníctvom zastupite¾ského
úradu. Ak zastupite¾ský úrad doruèuje rozhodnutie
policajného útvaru verejnou vyhlákou, rozhodnutie
sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli zastupite¾ského úradu. Posledný deò tejto lehoty je dòom doruèenia.
(5) Proti rozhodnutiu o udelení prechodného pobytu, o obnovení prechodného pobytu, o udelení trvalého
pobytu na pä rokov, trvalého pobytu na neobmedzený
èas a proti rozhodnutiu o udelení pobytu tátnemu prísluníkovi tretej krajiny narodenému na území Slovenskej republiky alebo èlenského tátu sa nemono odvola..
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148. V § 121 odsek 3 znie:
(3) Pri rozhodovaní o iadosti o udelenie pobytu je
policajný útvar povinný vyiada si odpis z registra
trestov.94).
149. V § 125 ods. 2 sa za slovo cudzinca vkladajú
slová alebo návratu cudzinca pod¾a osobitného
predpisu85), za slovo vyhostenie sa vkladajú slová
alebo návrat pod¾a osobitného predpisu85) a na konci
sa pripája táto veta: Vo veci pod¾a § 82 ods. 5, § 84
ods. 1 písm. b) a § 88 ods. 1 písm. b) koná policajný útvar, ktorý zistil dôvody na toto konanie..
150. V § 125 ods. 3 sa slová § 17 ods. 2, § 32 ods. 1,
§ 34 ods. 2, § 38 ods. 5, § 40 ods. 5, § 45 ods. 2, § 47
ods. 2, § 53 ods. 2 a § 70 ods. 10 písm. a) nahrádzajú
slovami konania pod¾a tohto zákona.
151. V § 125 ods. 4 sa slová § 34 ods. 10 nahrádzajú slovami § 34 ods. 11.
152. V § 125 ods. 5 sa slová § 34 ods. 10 alebo
ods. 11 nahrádzajú slovami § 34 ods. 11 alebo
ods. 12, slová § 50 ods. 1 alebo ods. 4 sa nahrádzajú
slovami § 50 ods. 1 alebo ods. 3 a slová § 72 ods. 8 sa
nahrádzajú slovami § 72 ods. 7.
153. V § 125 ods. 6 sa slová na pä rokov nahrádzajú slovami tátneho prísluníka tretej krajiny starieho ako 14 rokov.
154. V § 125 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9
a 10, ktoré znejú:
(9) Na iados èlenského tátu ministerstvo vnútra
do 30 dní od doruèenia iadosti oznámi èlenskému tátu, ktorý priznal tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
postavenie osoby s dlhodobým pobytom, èi má udelený
azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu.
(10) Policajný útvar informuje do troch pracovných
dní
a) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zániku prechodného pobytu na úèel zamestnania,
b) ústredie práce o zamietnutí iadosti o vydanie modrej karty, o zamietnutí iadosti o obnovenie modrej
karty a o zániku modrej karty..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 11.
155. § 125 odsek 11 znie:
(11) Ministerstvo vnútra urèí kontaktné miesta na
prijímanie a odovzdávanie informácií pod¾a § 33 ods. 8,
§ 36 ods. 4, § 38 ods. 11, § 39 ods. 2, § 54 ods. 1, § 73
ods. 2, 8 a 9, § 83 ods. 7 a 9 a pod¾a odseku 9..
156. § 125 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Lehoty pod¾a § 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38
ods. 10, § 40 ods. 6, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6
a § 59 ods. 7 môe vo zvlá zloitých prípadoch predåi
odvolací orgán najviac o 30 dní..
157. V § 126 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
158. V § 126 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Cudzinec pod¾a § 22, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, § 27
ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 písm. a) a § 65 ods. 1
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písm. b) môe podnika za podmienok ustanovených
osobitným predpisom.97a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 97a znie:

97a) § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov,
§ 5 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
159. V § 126 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Cudzinec môe predloi iadosti a doklady vydané v cudzom
jazyku aj v úradnom preklade do èeského jazyka, na ktorom zastupite¾ský úrad vyznaèí zhodu prekladu s originálom osvedèovacou dolokou zastupite¾ského úradu..
160. V § 126 ods. 5 sa èiarka za slovom splnomocneniach nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a notárskych zápisniciach a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo ak ide o èestné vyhlásenie alebo
splnomocnenie v konaní o administratívnom vyhostení
alebo v konaní o zaistení.
161. V § 127 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Výsledok lekárskeho vyetrenia na
urèenie jeho veku spracuje lekár vo forme odborného
vyjadrenia..
162. V § 129 ods. 1 písmeno d) znie:
d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, tátna
príslunos, adresa pobytu v Slovenskej republike,
doklad totonosti, povolanie pozývajúcej osoby a jej
vzah k pozývanému tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ak je pozývajúcou osobou fyzická osoba,.
163. V § 129 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) názov, sídlo, identifikaèné èíslo organizácie, predmet èinnosti pozývajúcej osoby a jej vzah k pozývanému tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ak je
pozývajúcou osobou právnická osoba, ako aj údaje
pod¾a písmena d) o tatutárnom orgáne alebo o jeho
èlenovi..
164. Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 131a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2013
(1) Konania pod¾a tohto zákona zaèaté pred 1. májom
2013 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013; pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných od
1. mája 2013 sa dokonèia iba vtedy, ak je to pre osobu
priaznivejie.
(2) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má vydané
osvedèenie Slováka ijúceho v zahranièí a ktorého doklad o pobyte stratil platnos 30. júna 2012 pod¾a § 131
ods. 8, si môe do 1. mája 2014 poda iados o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 29 osobne aj na policajnom útvare, ak po strate platnosti tohto dokladu nevycestoval z územia Slovenskej republiky.
(3) Zdriavanie sa na území Slovenskej republiky
tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 2 sa
nepovauje za neoprávnený pobyt.
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(4) Do 30. novembra 2013 mono vydáva doklady
o pobyte bez elektronického èipu..
165. Príloha è. 2 sa dopåòa bodom 14, ktorý znie:
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 2003/109/ES na úèely rozírenia jej pôsobnosti na osoby poívajúce medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011)..
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 484/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 183/2011 Z. z., zákona
è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z. a zákona
è. 64/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
Za § 250s sa vkladá § 250sa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 250sa
Konanie o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu o zaistení
(1) Na konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení alebo proti rozhodnutiu o predåení lehoty zaistenia32aa) sa pouijú ustanovenia § 250l a
250s, ak nie je v odsekoch 2 a 7 ustanovené inak.
(2) Súd urèí termín pojednávania tak, aby sa uskutoènilo najneskôr do siedmich pracovných dní od doruèenia návrhu na súd.
(3) Súd zale úèastníkom konania písomné vyhotovenie rozhodnutia najneskôr do siedmich pracovných
dní od jeho vyhlásenia. Rozhodnutie, proti ktorému nie
je moné poda odvolanie, je právoplatné a vykonate¾né
dòom vyhlásenia.
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h) zabezpeèuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) Napríklad nariadenie 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, zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 75/2013 Z. z., Zmluva medzi Slovenskou republikou
a Ukrajinou o malom pohraniènom styku (oznámenie
è. 441/2008 Z. z.)..

2. V § 4 ods. 1 sa slová slubu cudzineckej polície,
slubu hraniènej polície nahrádzajú slovami slubu
hraniènej a cudzineckej polície.

(6) O odvolaní rozhodne odvolací súd bez pojednávania do siedmich pracovných dní. Rozhodnutie je právoplatné a vykonate¾né dòom vyhlásenia.

3. V § 20a ods. 1 posledná veta znie: Policajt je
oprávnený sníma identifikaèné znaky cudzincovi,
a) ktorý neoprávnene prekroèil vonkajiu hranicu Slovenskej republiky,
b) ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c) proti ktorému sa zaèalo konanie o administratívnom
vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky,
d) ktorý je neiaducou osobou,
e) na úèel urèenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, e
ide o maloletého cudzinca, alebo
f) stariemu ako 14 rokov na úèel konania o udelenie
azylu pod¾a osobitného predpisu.10aa).

(7) Súd v rozhodnutí, ktorým zruí a vráti rozhodnutie o zaistení na ïalie konanie, zároveò nariadi bezodkladné prepustenie osoby zo zaistenia..

10aa) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

(4) Proti rozhodnutiu krajského súdu je prípustné
odvolanie do siedmich dní odo dòa jeho doruèenia.
Krajský súd neodkladne doruèí odvolanie druhému
úèastníkovi konania s lehotou na vyjadrenie do troch
pracovných dní.
(5) Odvolanie predloí krajský súd odvolaciemu
súdu s oznaèením ZAISTENIE najneskôr do 48 hodín
od uplynutia lehoty na vyjadrenie.

Poznámka pod èiarou k odkazu 32aa znie:

32aa) Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 75/2013 Z. z..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.,
zákona è. 495/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 10aa znie:

4. § 26 vrátane nadpisu znie:
§ 26
Oprávnenie pri zabezpeèovaní
kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1) Pri zabezpeèovaní kontroly vonkajej hranice je
policajt oprávnený vykonáva kontrolu cestovných dokladov osôb prekraèujúcich vonkajiu hranicu. Policajt je oprávnený vykonáva kontrolu ostatných sprievodných dokladov a preverova skutoènosti súvisiace
s prekraèovaním vonkajej hranice, ak to ustanovuje
osobitný predpis.11bda)
(2) V prípade podozrenia zo spáchania trestného
èinu osobou prekraèujúcou vonkajiu hranicu je policajt oprávnený vykona prehliadku osoby, vecí a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenia má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku
súvisiaceho s prekroèením vonkajej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3) Oprávnenia pod¾a odsekov 1 a 2 sa uplatòujú na
vnútornej hranici v prípade doèasného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici pod¾a osobitného
predpisu.11bdb).
Poznámky pod èiarou k odkazom 11bda a 11bdb znejú:

11bda) Èl. 7 a príloha I nariadenia (ES) è. 562/2006 v platnom znení.
11bdb
) § 13 zákona è. 404/2011 Z. z..
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Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
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è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z. a zákona è. 72/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa poloke 24 písm. a) tvrtom bode, písm. d)
tvrtom bode a v XVIII. èasti Konzulárne poplatky
poloke 242 písm. a) tvrtom bode sa za slovo èinnosti
vkladajú slová pod¾a § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g),
h) alebo písm. i) zákona è. 404/2011 Z. z..
2. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa poloke 24 písmená f) a h) znejú:
f) Vydanie
1. dokladu o pobyte ................................ 4,50 eura
2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch
pracovných dní ............................... 24,50 eura
g) Vydanie dokladu o pobyte
1. ako náhrada za stratený, znièený,
pokodený alebo odcudzený doklad ... 16,50 eura
2. ako náhrada za stratený, znièený,
pokodený alebo odcudzený doklad
do dvoch pracovných dní ................... 36,50 eura
3. ako náhrada za stratený, znièený,
pokodený alebo odcudzený doklad
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokov .................................................... 33 eur
4. ako náhrada za stratený, znièený,
pokodený alebo odcudzený doklad
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokov do dvoch pracovných dní ................ 53 eur
h) Doruèenie dokladu o pobyte na adresu
na území Slovenskej republiky slubou
zavedenou na tento úèel ............................ 3 eurá.
3. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa v poloke 24 v èasti Oslobodenie piaty
a iesty bod znejú:
5. Od poplatku pod¾a písmena c) tejto poloky sú oslobodené osoby pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) zákona
è. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku pod¾a písmena f) prvého bodu tejto
poloky sú oslobodené osoby, ktoré
a) iadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v òom nezodpovedajú skutoènosti z dôvodu,
ktorý nie je závislý od iadate¾a, napríklad pri zmene
názvu obce, ulice alebo jej èíslovania,
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b) prvýkrát iadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana..

6. V § 13b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a nesmú ma na území Slovenskej republiky udelený
trvalý pobyt pod¾a osobitného zákona6a).

4. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa v poloke 24 v èasti Oslobodenie siedmom
bode a deviatom bode písm. a) sa slová písm. a) a b)
nahrádzajú slovami písm. a).

7. V § 14 ods. 1 písm. d) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.

5. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa v poloke 27 sa na konci pripájajú tieto
slová:
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky
tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý bude vykonáva èinnos vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej
republiky alebo z programov Európskej únie alebo na
plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho
z medzinárodnej zmluvy..
6. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky v poloke 255 sa na konci pripájajú tieto slová:
Oslobodenie

8. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) zastavením konania z dôvodu spävzatia iadosti
o udelenie azylu pod¾a § 10 na dobu neurèitú, alebo
g) uplynutím èasu, na ktorý bol udelený, ak azylant nepodal v lehote pod¾a § 20 ods. 2 iados o udelenie
azylu pod¾a § 10 na dobu neurèitú..
9. § 14 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Azyl udelený pod¾a § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy,
ak sa azylantovi udelí trvalý pobyt pod¾a osobitného zákona.6a).
10. V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci èiarka nahrádza
slovom alebo.
11. V § 15 ods. 2 písm. h) sa èiarka na konci nahrádza bodkou a vypúa sa slovo alebo.
12. V § 15 ods. 2 sa vypúa písmeno i).

Od poplatku pod¾a písmena c) tejto poloky je oslobodené osvedèenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so iadate¾om o udelenie pobytu do tátneho jazyka..

13. V 15a ods. 1 písmeno b) znie:
b) udelením trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak sa doplnková ochrana poskytla pod¾a § 13b,.

7. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky v poloke 256 sa na konci pripájajú tieto slová:

14. V § 15a ods. 1 písm. e) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.

Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so iadate¾om o udelenie pobytu do tátneho jazyka..
Èl. V
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003 Z. z.,
zákona è. 207/2004 Z. z., zákona è. 1/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z. a zákona
è. 451/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 6aa sa slová § 58
ods. 1 a 2 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení zákona
è. 480/2002 Z. z. nahrádzajú slovami § 81 ods. 1, 2 a 4
zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013 Z. z..
3. V § 3 ods. 4, § 5 ods. 1 a 4 a § 23c sa slovo povolený nahrádza slovom udelený.
4. V § 5 ods. 4 sa slová povolenia na taký pobyt nahrádzajú slovami takého pobytu.
5. V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a nesmú ma na území Slovenskej republiky udelený
trvalý pobyt pod¾a osobitného zákona6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013 Z. z..

15. V § 15a sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a i), ktoré znejú:
g) nadobudnutím tátneho obèianstva Slovenskej republiky cudzincom, ktorému sa poskytla doplnková
ochrana,
h) zastavením konania z dôvodu spävzatia iadosti
o predåenie doplnkovej ochrany, alebo
i) uplynutím èasu, na ktorý bola doplnková ochrana
poskytnutá, ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nepodal v lehote pod¾a § 20 ods. 3
iados o predåenie doplnkovej ochrany..
16. V § 15a ods. 2 sa za slovo zruená vkladá èiarka
a slovo nepredåená a za slová odseku 1 písm. c), sa
vkladajú slová h) alebo písm. i),.
17. V § 15b ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza slovom alebo.
18. V § 15b ods. 1 písm. c) sa na konci slovo alebo
nahrádza bodkou.
19. V § 15b ods. 1 sa vypúa písmeno d).
20. V § 19 ods. 1 písm. i) sa na konci slovo alebo nahrádza èiarkou.
21. V § 19 ods. 1 písm. j) sa bodka na konci nahrádza
slovom alebo.
22. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) poèas konania o predåení doplnkovej ochrany doplnková ochrana zanikla alebo poèas konania o udelení azylu pod¾a § 10 na dobu neurèitú azyl zanikol..
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23. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ministerstvo tie zastaví neskôr zaèaté konanie
o udelenie azylu, ak súèasne v tej istej veci prebieha u
skôr zaèaté konanie o udelenie azylu..
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stravovanie alebo stravné a základné hygienické potreby poèas lehoty na jeho vycestovanie; na cudzinca sa
primerane vzahuje § 22 ods. 5..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

21) § 83 ods. 1 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013
Z. z..

24. V § 19 ods. 4 prvej vete sa slová písm. c) a e) nahrádzajú slovami písm. c) a e) a k) a odseku 2.

38. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

25. V § 19 ods. 4 druhej vete sa slová písm. e) nahrádzajú slovami písm. e) a k) a odseku 2.

§ 54b

26. V § 20 ods. 2 sa slová a najneskôr 60 dní pred
uplynutím trojroènej lehoty nahrádzajú slovami pred
uplynutím trojroènej lehoty a najneskôr v posledný deò
tejto lehoty.
27. V § 20 ods. 3 sa slová a najneskôr 60 dní pred
uplynutím jednoroènej lehoty nahrádzajú slovami
pred uplynutím jednoroènej lehoty a najneskôr v posledný deò tejto lehoty.
28. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odòatí azylu, rozhodne tie, èi cudzincovi poskytne
doplnkovú ochranu; to neplatí, ak sa v rámci opakovanej iadosti o udelenie azylu rozhodne o neudelení azylu a cudzinec u má poskytnutú doplnkovú ochranu..
29. V § 21 ods. 1 prvá veta znie: Proti rozhodnutiu
ministerstva o neudelení azylu, o odòatí azylu, o nepredåení doplnkovej ochrany a o zruení doplnkovej
ochrany mono poda opravný prostriedok na súd10) do
30 dní od jeho doruèenia..
30. V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová povolením na pobyt nahrádzajú slovami udeleným pobytom.
31. V § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 sa slová udelilo povolenie na nahrádza slovom udelil.
32. V § 27a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak má
na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt.6a).
33. V § 31 ods. 1 a 7 sa slová o povolení na tolerovaný pobyt nahrádzajú slovami o tolerovanom pobyte.
34. V § 31 ods. 1 nad slovom republiky, v § 31 ods. 5
písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) nad slovom pobyt sa odkaz 14 nahrádza odkazom 6a.
35. V § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) sa slovo povolil nahrádza slovom udelil.
36. V § 36 odsek 2 znie:
(2) Odídenec sa povauje za cudzinca, ktorému sa
udelil tolerovaný pobyt..
37. § 47a znie:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2013
Konanie o azyle zaèaté pred 1. májom 2013, ktorého
predmetom je rozhodnutie o odòatí azylu z dôvodu, e
azylant nepodal iados o udelenie azylu na dobu neurèitú v lehote pod¾a § 20 ods. 2, a rozhodnutie o zruení
doplnkovej ochrany z dôvodu, e cudzinec, ktorému sa
poskytla doplnková ochrana, nepodal iados o predåenie
doplnkovej ochrany v lehote pod¾a § 20 ods. 3, sa dokonèia pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných do
30. apríla 2013..
Èl. VI
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 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. 503/2009
Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011
Z. z. a zákona è. 388/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a územný obvod okresu Senec.
2. V § 2 ods. 7 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Senec.
3. V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová:
a územný obvod okresu Hlohovec.
4. V § 2 ods. 12 sa vypúajú slová: a územný obvod
okresu Hlohovec.
5. V nadpise § 14 sa za slovo agendou vkladajú slová a agendou zaistenia.
6. V § 14 sa za slovo predpisu vkladajú slová
a v konaní o zaistení pod¾a predpisov o pobyte cudzincov.
7. Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18k

§ 47a
Ministerstvo môe cudzinca, ktorý vzal svoju iados
o udelenie azylu spä a poiadal o dobrovo¾ný návrat do
krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovo¾ného návratu,21) ubytova v pobytovom tábore a poskytova mu

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. mája 2013
Konania zaèaté do 30. apríla 2013 na vecne a miestne príslunom súde pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2013 dokonèí tento súd..
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Èl. VII
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 344/2007 Z. z. a zákona è. 287/2012 Z. z.
sa dopåòa takto:
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Výpis z re-
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gistra trestov alebo iný doklad vydaný príslunými orgánmi tátu musí dokladova bezúhonnos na celom
území tátu, ktorý tento doklad vydal..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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76
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 102 ods. 5 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon)
opatrenie z 19. marca 2013 è. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 102 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
Opatrením sa ustanovujú podstatné náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 102 ods. 1
zákona, ak je iadate¾om zákonom vymedzená oprávnená osoba, ako aj náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu spolu s príslunými prílohami, ak iados podáva akcionár oprávnenej osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. apríla 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 12/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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77
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 15. februára 2013 bolo
v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom po¾nohospodárstva Èínskej ¾udovej republiky o prehlbovaní po¾nohospodárskej
spolupráce.
Memorandum nadobudlo platnos 15. februára 2013 v súlade s èlánkom VIII.
Do textu memoranda mono nahliadnu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

Strana 722

Zbierka zákonov è. 78/2013

Èiastka 20

78
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e Pracovná skupina na
prepravu nebezpeèného tovaru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí v dòoch 22.  25. januára 2013 v eneve oznámila, e 1. januára 2013 nadobudli platnos zmeny a doplnky v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpeèných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
(oznámenie è. 331/2010 Z. z. a oznámenie è. 461/2010 Z. z.).
Do textu zmien a doplnkov je moné nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

