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94
ZÁKON
z 19. marca 2013
o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnos orgánov tátnej správy na úseku puncovníctva a skúania drahých kovov a drahých kameòov,
b) skúanie výrobkov z drahých kovov a identifikáciu
drahých kameòov,
c) práva a povinnosti výrobcu, obchodníka a dovozcu
výrobkov z drahých kovov a drahých kameòov,
d) výkon kontroly na úseku puncovníctva a skúania
drahých kovov a drahých kameòov (ïalej len puncová inpekcia),
e) priestupky a iné správne delikty na úseku puncovníctva a skúania drahých kovov a drahých kameòov.
§2
Základné ustanovenia
(1) Drahým kovom sa rozumie zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
(2) Drahým kameòom sa rozumie prírodná substancia anorganického pôvodu alebo organického pôvodu
pouívaná v perkárstve.
(3) Výrobkom z drahých kovov sa rozumie
a) klenotnícky, biutérny, medailérsky a iný výrobok
zo zliatin zlata, striebra, platiny alebo kombinácie
týchto zliatin, ktoré mono kombinova s prírodnými
kameòmi alebo so syntetickými kameòmi, perlami,
smaltom, koralmi, sklom a s inými nekovovými materiálmi a kompozitný výrobok s charakteristickou
povrchovou truktúrou vyrobený vrstvením viacerých zliatin drahých kovov (ïalej len tovar),
b) klenotnícka zliatina, spájky a polotovary z drahých
kovov urèené na výrobu a opravu tovaru,
1

c) zliatina z drahých kovov pouívaná v starostlivosti
o chrup (ïalej len dentálne drahé kovy),
d) mince z drahých kovov vydávané Národnou bankou
Slovenska pod¾a osobitného predpisu1) (ïalej len
mince),
e) opotrebovaný, nekompletný alebo pokodený tovar
obchodovaný spravidla za cenu v òom obsiahnutého
drahého kovu (ïalej len zlomky).
(4) Zliatinou z drahých kovov sa rozumie zliatina,
ktorá je pevnou zmesou obsahujúcou aspoò jeden drahý kov.
(5) Obyèajným kovom sa rozumie kov okrem zlata,
striebra, platiny a kovu platinovej skupiny.
(6) Registrovanou zliatinou sa rozumie klenotnícka
zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných
zliatin.
(7) Zodpovednostnou znaèkou sa rozumie alfanumerický alebo iný znak umiestnený v charakteristickom obryse pridelený alebo uznaný Puncovým úradom
Slovenskej republiky (ïalej len úrad) na oznaèovanie
tovaru.
(8) Puncovou znaèkou sa rozumie znak vyjadrujúci
príslunú zákonnú rýdzos drahého kovu umiestnený
v charakteristickom obryse, ktorým úrad oznaèuje tovar.
(9) Rýdzostným èíslom sa rozumie trojmiestny znak
vyjadrujúci minimálny obsah daného drahého kovu
meraný z h¾adiska poètu hmotnostných jednotiek na
tisíc hmotnostných jednotiek zliatiny, vyjadrený arabskými èíslicami.
(10) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) výrobcom podnikate¾,2) ktorého predmet podnikania
zahàòa výrobu tovaru, kompletizáciu tovaru z polotovarov, opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie
klenotníckych zliatin, mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikate¾, ktorý niektorú z uvedených èinností vykonáva na základe iného oprávnenia ne oprávnenia prevádzkova ivnos pod¾a
osobitných predpisov,3) alebo osoba, ktorej èinnos
spoèíva v realizácii výsledkov vlastnej duevnej èinnosti chránenej osobitným predpisom,4)
b) obchodníkom podnikate¾,2) ktorý kupuje výrobky
z drahých kovov a drahé kamene na úèely ich predaja koneènému spotrebite¾ovi alebo iným prevádzkovate¾om ivnosti,

) § 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
) § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka.
3
) Napríklad § 18 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 151 ods. 1 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 zákona
è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov.
2

Èiastka 24

Zbierka zákonov è. 94/2013

c) dovozcom obchodník, ktorý dováa výrobky z drahých kovov a drahé kamene zo zahranièia na územie
Slovenskej republiky v poadovanom colnom reime,
d) obchodovaním nákup a predaj výrobkov z drahých
kovov vrátane objednania predaja, sprostredkovania predaja, komisionálneho predaja, výkup výrobkov z drahých kovov na úèel predaja v pôvodnej
alebo upravenej forme.
§3
Tovar
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) tuzemským tovarom tovar vyrobený na území Slovenskej republiky vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b) cudzím tovarom tovar dovezený na územie Slovenskej republiky dovozcom zo zahranièia, ktorý je urèený na obchodovanie na území Slovenskej republiky,
c) starým tovarom tovar neuvedeného pôvodu, ktorý
nepreiel puncovou kontrolou a ktorý na puncovú
kontrolu predkladá iná osoba ako jeho výrobca alebo dovozca,
d) opraveným tovarom úradne oznaèený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeni súèas oznaèená
puncovou znaèkou, alebo ak je pri oprave puncová
znaèka pokodená a objednávate¾ opravy sa práva
na opravu vrátane úradného oznaèenia preukázate¾ne nevzdal,
a)
b)
c)
d)

(2) Na úèely tohto zákona sa za tovar nepovaujú
výrobky zo zlata s rýdzosou niou ako 375/1000,
výrobky zo striebra s rýdzosou niou ako 800/1000,
výrobky z platiny s rýdzosou niou ako 800/1000,
prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov
urèené na technické, vedecké, laboratórne alebo vyuèovacie úèely bez oh¾adu na ich rýdzos.

a)
b)
c)
d)
e)
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(4) Rýdzos platinového tovaru je
999/1000,
950/1000,
900/1000,
850/1000,
800/1000.

(5) Tovar je dovolené v tuzemsku vyrába alebo
dováa zo zahranièia na obchodovanie v tuzemsku,
iba ak má rýdzos rovnú alebo vyiu, ako je najniia
zákonná rýdzos pod¾a odsekov 2 a 4.
DRUHÁ ÈAS
ORGÁNY TÁTNEJ SPRÁVY
§5
(1) tátnu správu na úseku puncovníctva a skúania
drahých kovov a drahých kameòov vykonávajú
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo),
b) úrad.
(2) Sídlom úradu je Bratislava.
§6
Pôsobnos ministerstva
Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy na úseku
puncovníctva a skúania drahých kovov a drahých
kameòov,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodol
úrad, okrem § 23,
c) schva¾uje rozpoèet úradu a kontroluje dodriavanie
rozpoètu úradu,
d) dáva súhlas na zriaïovanie a zruenie poboèiek
a expozitúr ako územných jednotiek úradu.

§4

§7

Zákonné rýdzosti

Pôsobnos úradu

(1) Rýdzos znamená pomerný hmotnostný obsah
drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000).
Rýdzos rýdzeho kovu je 1000/1000.

Úrad
a) vykonáva puncovú kontrolu pod¾a § 10,
b) vykonáva puncovú inpekciu pod¾a § 38,
c) pride¾uje, uznáva a zruuje zodpovednostné znaèky,
d) overuje rýdzos dentálnych drahých kovov a zliatin
pri razbe mincí,
e) overuje alebo inak zisuje rýdzos výrobkov z drahých kovov,
f) vykonáva identifikáciu drahých kameòov,
g) vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov
osvedèenie o odbornej spôsobilosti (ïalej len osvedèenie),
h) vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedèenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu registrovaných zliatin,
i) vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými
kovmi a drahými kameòmi5) (ïalej len register),

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Rýdzos zlatého tovaru je
999/1000,
986/1000,
900/1000,
750/1000,
585/1000,
375/1000.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Rýdzos strieborného tovaru je
999/1000,
959/1000,
925/1000,
900/1000,
835/1000,
800/1000.

5

) Nariadenie Rady (ES) è. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikaèná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002) v platnom znení.
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j) na vyiadanie vykonáva znaleckú èinnos v odbore
puncovníctva, skúania a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameòov,
k) vyjadruje sa k návrhom slovenských technických
noriem v oblasti skúania a analytickej chémie drahých kovov,
l) ukladá v prvom stupni pokuty,
m) prijíma opatrenia pod¾a osobitného predpisu.6)
§8
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ru puncovou znaèkou alebo iným spôsobom pod¾a § 18
ods. 3 alebo jeho rozbitie pod¾a § 20 ods. 1. Úrad oznámi
osobe, ktorá predloila tovar na puncovú kontrolu (ïalej
len predkladate¾) výsledok puncovej kontroly do 30 dní
odo dòa predloenia tovaru na puncovú kontrolu.
(2) Povinnej puncovej kontrole, ak nie je v § 24 a 47
ustanovené inak, podlieha tuzemský tovar, cudzí tovar, starý tovar urèený na obchodovanie v tuzemsku
a opravený tovar (§ 3 ods. 1).

Riadite¾ úradu

Skúanie tovaru

(1) Na èele úradu je riadite¾, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.7)

Tuzemský tovar

(2) Riadite¾ úradu môe na výkon èinnosti pod¾a tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaïova alebo
zruova poboèky a expozitúry ako územné pracoviská
úradu bez právnej subjektivity.
§9
Správa majetku tátu
(1) Úrad vykonáva správu majetku tátu pri drahých
kovoch, drahých kameòoch a výrobkoch z drahých kovov,
a) o ktorých bolo vydané rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo jeho zhabaní v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b) pri ktorých bola uloená sankcia prepadnutia veci,
pri ktorých bol uloený trest prepadnutia veci alebo
prepadnutia majetku alebo pri ktorých bolo uloené
ochranné opatrenie zhabanie majetku alebo zhabanie veci alebo
c) ktoré boli prenechané v prospech tátu pod¾a osobitného predpisu8) alebo pri ktorých tát nadobudol
vlastnícke právo.9)
(2) Úrad je oprávnený majetok tátu pod¾a odseku 1
preda na drabe, prièom postupuje pod¾a osobitného
predpisu.10)
TRETIA ÈAS
PUNCOVÁ KONTROLA
Predmet a rozsah puncovej kontroly
§ 10
(1) Puncovou kontrolou sa zisuje a overuje rýdzos
a predpísaný stav tovaru ustanovený týmto zákonom.
Výsledkom puncovej kontroly je úradné oznaèenie tova6

§ 11

(1) Výrobca predkladá tuzemský tovar na puncovú
kontrolu kompletný, vyèistený a v takom stave, aby sa
mohol skúa a oznaèova bez neprimeranej manipulácie. Tuzemský tovar musí by zhotovený tak, aby po
jeho oznaèení nemohla by puncová znaèka pokodená, zmenená alebo odstránená.
(2) Výrobca je povinný pri predloení písomne oznámi druh, hmotnos, poèet kusov a rýdzos tuzemského
tovaru. Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými
materiálmi, jeho hmotnos potvrdí alebo urèí úrad odhadom. Ak je tuzemský tovar vyrobený z inej ako registrovanej zliatiny, je výrobca povinný pri predloení oznámi druh a hmotnostný obsah drahého kovu, z ktorého
je tovar vyrobený. Pri tovare vyrobenom vrstvením viacerých zliatin drahých kovov je výrobca povinný písomne
oznámi aj druh, rýdzos a pomer jednotlivých vstupných zliatin a predloi vzorky vstupných zliatin, ako aj
vzorku z kompozitu pred jeho ïalím spracovaním.
(3) Tuzemský tovar musí by zhotovený tak, aby sa
mohol trvalo oznaèi puncovou znaèkou alebo spôsobom pod¾a § 18 ods. 3.
(4) Predloený tuzemský tovar musí výrobca trvalo
oznaèi pridelenou zodpovednostnou znaèkou pod¾a
§ 43 na mieste, ktoré urèí úrad, a to takým spôsobom,
aby sa ved¾a nej mohla umiestni puncová znaèka.
§ 12
Cudzí tovar
(1) Cudzí tovar, ktorý nie je úradne oznaèený pod¾a
§ 47, predkladá na puncovú kontrolu dovozca spolu
s originálom faktúry preukazujúcej jeho pôvod a rozhodnutím v colnom konaní o prepustení cudzieho tovaru
do vo¾ného obehu.11) Ak cudzí tovar pochádza z iného
èlenského tátu Európskej únie, rozhodnutie v colnom

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatòovania
urèitých vnútrotátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom èlenskom
táte, a ktorým sa zruuje rozhodnutie è. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ, L 218, 13. 8. 2008).
7
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
) Napríklad § 64 ods. 9, § 65 ods. 2, § 66 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad § 135 ods. 1 a § 456 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
10
) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
11
) Èl. 79 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
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konaní o prepustení cudzieho tovaru do vo¾ného obehu
sa nepredkladá.
(2) Dovozca je povinný predloi cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
(3) Predloený cudzí tovar musí dovozca trvalo oznaèi alebo necha trvalo oznaèi pridelenou zodpovednostnou znaèkou pod¾a § 43 na mieste, ktoré urèí úrad,
ak tovar u nie je oznaèený inou zodpovednostnou
znaèkou uznanou úradom, a to takým spôsobom, aby
sa ved¾a nich mohla umiestni puncová znaèka.
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(3) Pri klenotníckej zliatine pouitej na výrobu tovaru
musí výrobca alebo dovozca zabezpeèi jej chemickú
skúku a môe popri základnom drahom kove obsahova aj iné kovy ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom. Pouitie iných kovov môe v technologicky odôvodnených prípadoch povoli úrad.
(4) Pokovovanie tovaru sa môe vykona iba v takej
miere, aby sa mohol nedetruktívnou skúkou urèi
obsah drahého kovu v základnej zliatine.
(5) Pokovovanie tovaru povlakom z obyèajného kovu,
a to ani formou medzivrstvy, je zakázané.

§ 13

§ 16

Starý tovar a opravený tovar

Spájkovanie tovaru

(1) Starý tovar, ktorý má by predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu iná osoba, ako je
jeho výrobca alebo dovozca, s vyznaèením poètu kusov,
druhu a hmotnosti starého tovaru.

(1) Na spájkovanie tovaru s výnimkou platinového
tovaru sa musí poui spájka z rovnakého drahého
kovu, z akého je zhotovený tovar. Na spájkovanie platinového tovaru mono poui zlatú spájku. Pouitie
iných spájok môe v technologicky odôvodnených prípadoch povoli úrad.

(2) Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu
výrobca spolu s vymenenou súèasou.
§ 14
Skúka rýdzosti
(1) Skúku rýdzosti vykonáva úrad
a) na skúobnom kameni,
b) iným nedetruktívnym spôsobom (ïalej len nedetruktívna skúka) alebo
c) chemicky.
(2) Chemickú skúku rýdzosti (ïalej len chemická
skúka) vykoná úrad na náklady predkladate¾a, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej ako
registrovanej zliatiny, alebo ak nedetruktívna skúka
rýdzos nepreukázala.
(3) Pri starom tovare alebo opravenom tovare môe
úrad vykona chemickú skúku len so súhlasom predkladate¾a. Ak predkladate¾ odmietne súhlas udeli, úrad
starý tovar alebo opravený tovar vráti predkladate¾ovi.
(4) Na vykonanie chemickej skúky je úrad oprávnený odobra potrebnú vzorku skúaného tovaru, ak ju
nepredloí predkladate¾.
Predpísaný stav tovaru
§ 15
Povolené kombinácie
(1) Tovar predloený na puncovú kontrolu mono
zhotovi aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov.
(2) Súèasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej
pevnosti a prunosti tovaru mono vyrobi z obyèajných kovov; v ostatných prípadoch je na to potrebný
predchádzajúci súhlas úradu. Súèasti z obyèajných
kovov musia by ¾ahko rozpoznate¾né, a ak je to technicky moné, oznaèené ako METAL.
12

(2) Na spájkovanie tovaru sa môe poui len spájka
s rýdzosou ustanovenou veobecne záväzným právnym predpisom.
(3) Pri spájkovaní tovaru sa môe spájka poui iba
v mnostve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie sa poui na zosilòovanie alebo vypåòanie tovaru.
Úradné oznaèovanie tovaru
§ 17
(1) Pre kadú zákonnú rýdzos tovaru a pre kadý
drahý kov je ustanovená puncová znaèka.
(2) Originály vzorov puncových znaèiek sú v správe
úradu.
(3) Tovar, ktorý má zákonnú rýdzos a predpísaný
stav, úrad trvalo oznaèí príslunou puncovou znaèkou
alebo ho oznaèí iným spôsobom pod¾a § 18 ods. 3. Ak
má tovar vadu, ktorú mono odstráni, úrad vyzve
predkladate¾a, aby ju odstránil a oznaèenie tovaru vykoná po jej odstránení.
(4) Úrad na základe iadosti predkladate¾a oznaèí tovar, ktorý má zákonnú rýdzos a predpísaný stav znaèkou úradu a spoloènou kontrolnou znaèkou.12)
(5) Cudzí tovar s inou ako zákonnou rýdzosou, ktorá
je zákonnou rýdzosou pod¾a právnych predpisov tátu, z ktorého tovar pochádza, a sú vyie, ako sú najniie zákonné rýdzosti pod¾a § 4 ods. 2 a 4 pre jednotlivé drahé kovy, oznaèí úrad puncovou znaèkou pre
najbliiu niiu zákonnú rýdzos.
§ 18
(1) Tovar zhotovený z toho istého drahého kovu
dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí

) Èl. 3 a príloha II Dohovoru o kontrole a oznaèovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 194/2008 Z. z.).
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sa oznaèí puncovou znaèkou najniej zistenej zákonnej rýdzosti.
(2) Ak je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov,
oznaèí sa zodpovedajúcimi puncovými znaèkami pre
pouité drahé kovy, prièom sa nepouijú znaèky tých
kovov, ktorých sa pouilo menej ako jedna pätina
hmotnosti predmetu a ktorých hmotnos je niia ako
0,5 gramu.
(3) Ak nie je technicky moné tovar trvalo oznaèi
puncovou znaèkou, úrad ho na základe dohody s výrobcom alebo obchodníkom oznaèí laserom, zavesením
plomby s vyrazenou puncovou znaèkou alebo vydaním
osvedèenia o rýdzosti tovaru.

Èiastka 24

vráti. Ak predkladate¾ nepreukáe vývoz v lehote urèenej pod¾a odseku 1, peòaná zábezpeka prepadá
v prospech tátu.
§ 22
Úrad je oprávnený odstráni z tovaru údaje, ktoré by
mohli uvádza do omylu o jeho rýdzosti, hmotnosti alebo stave. Tieto údaje môe odstráni aj z predmetov,
ktoré sú s tovarom zamenite¾né.
§ 23
Námietky

§ 19

(1) Proti výsledku puncovej kontroly mono poda
námietky, ak nie je v § 19 ods. 2 ustanovené inak.

(1) Ak starý tovar alebo opravený tovar nie je moné
bez pokodenia trvalo oznaèi puncovou znaèkou alebo
ak predkladate¾ s mechanickým oznaèením starého
tovaru nesúhlasí, úrad ho bez pokodenia oznaèí laserom, zavesením plomby s vyrazenou puncovou znaèkou alebo vydaním osvedèenia o rýdzosti tovaru.

(2) Námietky sa podávajú úradu písomne do siedmich dní odo dòa oznámenia výsledku puncovej kontroly.

(2) Proti výsledku puncovej kontroly pod¾a odseku 1
nemono poda námietky pod¾a § 23.
Nakladanie s chybným tovarom
§ 20
(1) Tovar, okrem starého tovaru alebo opraveného tovaru, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, úrad rozbije,
ak nie je v odseku 3 ustanovené inak.
(2) Zvyky po rozbití tovaru, starý tovar alebo opravený tovar úrad vráti predkladate¾ovi.
(3) Tuzemský tovar a cudzí tovar môe úrad rozbi,
ak
a) proti rozhodnutiu úradu u nemono postupova
pod¾a § 23,
b) predkladate¾ sa práva na podania námietok pod¾a
§ 23 písomne vzdal,
c) po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo
písmene b) predkladate¾ cudzieho tovaru nepostupoval pod¾a § 21.
§ 21
(1) Ak predkladate¾ do siedmich dní odo dòa doruèenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne
oznámi úradu, e chybný tovar vyvezie mimo územia
Slovenskej republiky a do ïalích 20 dní zloí na úèet
úradu peòanú zábezpeku vo výke dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v cudzom tovare,
úrad mu tento tovar vydá a urèí lehotu na preukázanie
jeho vývozu.
(2) Ak predkladate¾ preukáe vývoz chybného tovaru
do iného èlenského tátu Európskej únie alebo jeho vývoz mimo Európskej únie colným vyhlásením v lehote
urèenej pod¾a odseku 1, úrad mu peòanú zábezpeku
13
14

) Èl. 84 nariadenia (EHS) è. 2913/92.
) Èl. 161 nariadenia (EHS) è. 2913/92.

(3) Ak námietky smerujú proti výsledku skúky rýdzosti tovaru pod¾a § 14, vykoná sa opakovaná skúka
rýdzosti tovaru na inom pracovisku, ako sa vykonala
skúka rýdzosti tovaru pod¾a § 14.
(4) Námietky nemono poda po oznámení predkladate¾a pod¾a § 21 ods. 1.
(5) O námietkach rozhoduje riadite¾ úradu v lehote
30 dní odo dòa oznámenia výsledku opakovanej skúky rýdzosti tovaru.
(6) Na základe výsledku opakovanej skúky rýdzosti
tovaru úrad tovar úradne oznaèí alebo pôvodné oznaèenie zmení, alebo ho odstráni, alebo výsledok puncovej
kontroly potvrdí.
(7) Rozhodnutie riadite¾a je koneèné.
(8) Ak opakovaná skúka rýdzosti tovaru preukáe,
e tovar nemá predkladate¾om deklarovanú rýdzos,
náklady na skúku znáa predkladate¾.
Výnimky z puncovej kontroly a náhrada kody
§ 24
(1) Povinnej puncovej kontrole nepodlieha
a) tovar
1. úplne potiahnutý smaltom,
2. pri ktorom má hmotnos drahého kovu vzh¾adom
na hmotnos ostatných pouitých materiálov minimálny význam,
3. s ve¾mi nízkou hmotnosou ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom,
b) cudzí tovar prepustený v colnom konaní do colného
reimu s podmieneèným oslobodením od cla alebo
do colného reimu s ekonomickým úèinkom,13)
c) tuzemský tovar urèený na prepustenie do colného
reimu vývoz,14) ak nie je v odseku 2 ustanovené
inak,
d) starý tovar ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom,
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e) mince, a to ani vtedy, ak sú súèasou tovaru, ktorý
tejto kontrole podlieha, a sú s ním vo¾ne spojené.

òajú technické poiadavky na výrobky pod¾a osobitného
predpisu.16)

(2) Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) mono predloi na puncovú kontrolu. Ak sa má taký tovar úradne
oznaèi, musí spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predklada úradu pod¾a jeho pokynov vzorky dentálnych drahých kovov na overenie rýdzosti.

(3) Pri pochybnostiach, èi tovar podlieha puncovej
kontrole, rozhodne úrad.
§ 25
(1) Tovar uvedený v § 24 ods. 1 písm. a) treom bode
musí výrobca alebo obchodník trvalo oznaèi zodpovednostnou znaèkou a rýdzostným èíslom. Ak je to z dôvodu charakteru tovaru alebo rozmerov tovaru úèelné,
úrad postupuje pod¾a § 18 ods. 3.
(2) Úradne neoznaèený tovar uvedený v § 24 ods. 1
písm. a) a d), ak spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom, môe by predmetom obchodovania v tuzemsku.
§ 26
Zodpovednos tátu za kodu
(1) Úrad nezodpovedá za pokodenie alebo znièenie
tovaru, ktorý prevzal na úèely vykonania povinnej puncovej kontroly, ak
a) k pokodeniu tovaru dolo v dôsledku chemickej
skúky, pokia¾ ju úrad vykonal riadne a bol pod¾a
zákona oprávnený ju vykona,
b) úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský tovar alebo cudzí tovar rozbil.

§ 29
(1) Úrad zisuje na iados predkladate¾a obsah drahých kovov v predloených výrobkoch, klenotníckych
zliatinách, zlomkoch, prípadne vo vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to úèelné
a ak s tým predkladate¾ súhlasí, úrad predloený výrobok, klenotnícku zliatinu, zlomok alebo vzorku pretaví
alebo inak upraví. O zistení vydá osvedèenie o skúke
rýdzosti.
(2) Úrad oznaèuje len zliatky, ktoré sám stavil z predloených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Zliatok úrad oznaèí vyrazením úradného znaku na
oznaèovanie zliatkov. Ak to ve¾kos zliatku dovo¾uje,
vyrazí naò úrad rýdzos, inak tento údaj uvedie v priloenom osvedèení o skúke rýdzosti.
(3) Úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, ak vykonanie poadovaných úkonov nie je
v jeho technických monostiach alebo ak vykonanie
poadovaných úkonov nie je moné z dôvodu ochrany
zdravia.
§ 30
Identifikácia drahých kameòov

(2) V ostatných prípadoch úrad zodpovedá za pokodenie, znièenie alebo stratu výrobkov z drahých kovov
pod¾a osobitného predpisu.15)

(1) Úrad vykonáva identifikáciu drahých kameòov
na iados predkladate¾a. Identifikácia sa vykonáva nedetruktívnou gemologickou skúkou, o výsledku ktorej úrad vydá osvedèenie.

TVRTÁ ÈAS

(2) Na identifikáciu drahých kameòov sa primerane
pouije ustanovenie § 29 ods. 3.

SKÚANIE VÝROBKOV Z DRAHÝCH KOVOV
A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEÒOV

PIATA ÈAS

Výrobky z drahých kovov

POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV
A REGISTER

§ 27

§ 31

Výrobca mincí je povinný predloi úradu vzorky
z razby mincí na overenie ich rýdzosti. Ak sú splnené
podmienky pod¾a tohto zákona, úrad vydá osvedèenie
o overení rýdzosti. Bez osvedèenia o overení rýdzosti
nesmie výrobca razbu mincí odovzda objednávate¾ovi
razby.

(1) Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní odo
dòa zápisu do ivnostenského registra alebo obchodného registra úradu písomne oznámi predmet podnikania, sídlo a miesto podnikania, adresy prevádzkarní,17)
ak sú zriadené, a adresu pre písomný styk, ak je odliná od sídla alebo miesta podnikania.

§ 28
(1) Dentálne drahé kovy môu by predmetom obchodovania alebo môu by inak uvádzané na trh, ak spå15

(2) S výrobkami z drahých kovov mono tie obchodova mimo prevádzkarne alebo na elektronickej adrese v informaènom systéme, okrem obchodovania na
prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni. Výkup výrobkov z drahých kovov mimo prevádz-

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 17 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
16
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karne sú výrobcovia alebo obchodníci povinní písomne
oznámi úradu najmenej tri dni vopred.

ných výrobkov z drahých kovov; to platí aj pri nákupe
zlomkov alebo tovaru od zákazníkov.

(3) Výrobcovia a obchodníci sú povinní úradu oznámi vetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov pod¾a
odseku 1 do 15 dní odo dòa ich vzniku. V rovnakej lehote sú povinní oznámi aj skonèenie èinnosti.

(3) Vyobrazenie slovenských puncových znaèiek
musí by v prevádzkarni umiestnené na prístupnom
a vidite¾nom mieste; to platí aj vtedy, ak je tovar predávaný mimo prevádzkarne.

(4) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 sa primerane
vzahujú aj na osoby predávajúce tovar, ktorý je výsledkom ich duevnej tvorivej èinnosti chránenej osobitným predpisom.4)
(5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzahujú
aj na zahranièných podnikate¾ov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.
§ 32
Pridelenou zodpovednostnou znaèkou výrobca alebo
obchodník trvalo oznaèuje alebo necháva oznaèova
vetok tovar, ktorý sám vyrobil alebo doviezol.
§ 33
(1) Výrobcovia a obchodníci sú povinní vies evidenciu o hmotnosti a rýdzosti pouívaných a skladovaných
drahých kovoch.
(2) Výrobcovia sú povinní vies hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a predaji tovaru.
(3) Pri urèovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci pouíva urèené meradlá.18) Urèovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru sa vykonáva s presnosou na celé gramy, pri
ostatných drahých kovoch s presnosou na 0,05 gramu.

§ 36
(1) Obchodníci, ktorí predávajú aj výrobky zo zlata,
striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzos pod¾a
§ 4 ods. 2 a 4 alebo sú úplne z obyèajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým
kovom, nesmú pri ich predaji pouíva údaje, ktoré by
mohli uvádza do omylu, e ide o tovar, najmä oznaèova
tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina vrátane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ïalej len klamlivé oznaèenie). Klamlivým oznaèením
je tie vydávanie výrobkov z drahých kovov za výrobky
z obyèajného kovu alebo iného materiálu.
(2) Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zrete¾ne oznaèi a vystavova ich vidite¾ne oddelene. To isté platí aj pre tovar zhotovený z odliných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov, najmä ak je
povrchovo upravený tak, e môe vyvola klamlivý dojem o svojom skutoènom zloení.
§ 37
Register

(1) Tovar ponúkaný alebo urèený na predaj alebo na
tento úèel skladovaný musí by v prevádzkarni alebo
mimo prevádzkarne umiestnený nezamenite¾ným spôsobom a vidite¾ne oddelený od ostatných výrobkov; to
platí aj pre skladovanie úradne neoznaèeného tovaru,
ktorý nie je urèený na obchodovanie, a tuzemského tovaru urèeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj
musí by rozlíený aj pod¾a rýdzosti a drahého kovu,
z ktorého je vyrobený.

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich
zmien:
a) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné
meno, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
miesto podnikania, identifikaèné èíslo, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu
zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právna forma, identifikaèné èíslo, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu osoby
alebo osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom, spôsob, akým za právnickú osobu konajú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahými
kameòmi,
d) adresy prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahým kameòmi, vrátane dátumu o zaèatí a ukonèení predmetu podnikania v prevádzkarni,
e) elektronické adresy alebo webové sídlo, ak sú zriadené, na ktorých sa vykonáva predaj výrobkov z drahých kovov alebo drahých kameòov,
f) dátum zaèatia a ukonèenia podnikania s drahými
kovmi alebo drahými kameòmi,
g) dátum pridelenia a zruenia, tvar a obsah zodpovednostnej znaèky.

(2) Obchodníci sú povinní pri predaji vyda doklad
s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti preda-

(2) Register sa èlení na verejnú èas a neverejnú èas.
Neverejnú èas registra tvorí dátum narodenia fyzickej

(4) Urèenými meradlami musí by vybavená kadá
prevádzkareò; to platí aj na predaj tovaru mimo prevádzkarne.
Predaj tovaru
§ 34
Obchodníci nesmú obchodova s úradne neoznaèeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastni
alebo ponúka na predaj.
§ 35

18

) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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osoby  podnikate¾a, zodpovedného zástupcu a tatutárneho orgánu právnickej osoby.
(3) Kadý má právo nahliadnu do verejnej èasti registra, prípadne z neho poadova výpis.
(4) Údaje uvedené vo verejnej èasti registra zverejòuje úrad na svojom webovom sídle.
IESTA ÈAS
PUNCOVÁ INPEKCIA
Práva a povinnosti puncovej inpekcie
§ 38
(1) Úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ïalej
len kontrolovaná osoba),
a) èi predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo na
ten úèel skladovaný neunikol puncovej kontrole a èi je
tovar oznaèený príslunou puncovou znaèkou a zodpovednostnou znaèkou alebo rýdzostným èíslom,
b) rýdzos a zloenie klenotníckych zliatin,
c) dodriavanie ïalích povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Zamestnanec úradu písomne poverený riadite¾om úradu alebo v èase jeho neprítomnosti ním urèenou osobou (ïalej len inpektor) je oprávnený pri výkone puncovej inpekcie pod¾a odseku 1
a) vstupova do vetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných a iných priestorov súvisiacich
s predmetom podnikania kontrolovanej osoby pod¾a
tohto zákona,
b) nazera do evidencie vedenej kontrolovanou osobou
pod¾a § 33,
c) vykonáva skúku rýdzosti tovaru, klenotníckych
zliatin alebo dentálnych drahých kovov vrátane odberu vzoriek, na tento úèel je oprávnený poadova ich
úplné predloenie, prièom sa na tento úèel povaujú
za tovar i výrobky z iných materiálov ako drahých kovov, ak sú vzh¾adovo s tovarom zamenite¾né,
d) vykonáva kontrolné nákupy, nákupy prostredníctvom elektronického predaja, a to i nepriamo a pod
utajenou identitou, ak do 30 dní od prevzatia tovaru
úrad oznámi obchodníkovi, e vykonaný nákup bol
kontrolný, a ak v rovnakej lehote vráti tovar nepokodený obchodníkovi, je obchodník povinný vyplati úradu zaplatenú cenu tovaru, a to do 15 dní odo
dòa vrátenia tovaru; náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi uhradí úrad, lehota 30 dní sa
nevzahuje na tovar, pri ktorom sa pre zistené nedostatky postupuje pod¾a písmena e),
e) odobra tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, e nebol predloený na puncovú kontrolu pod¾a
zákona, alebo tento tovar zabezpeèi proti neoprávnenej manipulácii a uloi kontrolovanej osobe lehotu 30 dní na jeho predloenie úradu na vykonanie
puncovej kontroly.
(3) O odbere vzoriek tovaru a ich hmotnosti vystavia
inpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov
z odobratých vzoriek úrad po vykonaní skúky vráti.
19
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(4) Inpektor je povinný bez zbytoèného odkladu
oboznámi kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej
inpekcie.
(5) Kontrolovaná osoba je povinná poskytnú inpektorom potrebnú súèinnos.
§ 39
(1) Inpektor preukazuje svoju totonos preukazom
úradu a písomným poverením.
(2) Inpektor je povinný zachováva mlèanlivos
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone
puncovej inpekcie, a to aj po skonèení výkonu funkcie
inpektora.
(3) Povinnosti mlèanlivosti pod¾a odseku 2 môe inpektora zbavi riadite¾ úradu.
§ 40
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) bez prísluného oprávnenia vykonáva rovnakú èinnos ako výrobca alebo obchodník,
b) faluje alebo zneuije puncovú znaèku alebo obchoduje
s tovarom, hoci vie, e je takou znaèkou oznaèený,
c) sa pri predaji dopustí klamlivého oznaèenia.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) mono
uloi pokutu do 5 000 eur a za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) a c) mono uloi pokutu do 25 000 eur.
Zákaz èinnosti a do jedného roka mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) a c).
(3) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva úrad.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.19)
§ 41
Iné správne delikty
(1) Úrad uloí pokutu od 20 eur do 25 000 eur, ak
kontrolovaná osoba
a) nesplní povinnos pod¾a § 31,
b) pouíva zodpovednostnú znaèku v rozpore s týmto
zákonom alebo také konanie umoní,
c) nesplní povinnos pod¾a § 33,
d) nesplní povinnos pod¾a § 35 alebo § 36 ods. 2.
e) nesplní povinnos pod¾a § 38 ods. 2 písm. d).
(2) Úrad uloí pokutu od 50 eur do 35 000 eur, ak
kontrolovaná osoba
a) obchoduje s úradne neoznaèeným tovarom, ktorý
podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar na obchodovanie má alebo ponúka na predaj,
b) obchoduje s tovarom, ktorý nie je oznaèený zodpovednostnou znaèkou,
c) obchoduje s tovarom uvedeným v § 24 ods. 1 písm. a)
treom bode, ktorý nie je oznaèený rýdzostným èíslom,
d) obchoduje s tovarom oznaèeným puncovou znaèkou
nezodpovedajúcej rýdzosti tohto tovaru,
e) dopustí sa pri predaji klamlivého oznaèenia,

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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f) faluje alebo zneuije puncovú znaèku alebo obchoduje s tovarom, ktorý je takou znaèkou oznaèený,
g) nepouíva urèené meradlá18) alebo ich pouíva bez
platného overenia, alebo ich nemá v prevádzkarni
a inom predajnom mieste k dispozícii.
(3) Úrad uloí pokutu od 40 eur do 50 000 eur, ak sa
kontrolovaná osoba dopustila konania pod¾a odseku 1
opakovane do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(4) Úrad uloí pokutu od 100 eur do 70 000 eur, ak sa
kontrolovaná osoba dopustila konania pod¾a odseku 2
písm. a) a g) opakovane do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(5) Konanie o uloenie pokuty pod¾a odsekov 1 a 4
mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa úrad
o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do
troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(6) Úrad pri urèení výky pokuty prihliada na závanos,
spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 42
Poriadková pokuta
(1) Kontrolovanej osobe, ktorá marí alebo sauje výkon puncovej inpekcie pod¾a § 38 ods. 2 písm. e), môe
úrad uloi poriadkovú pokutu do 2 000 eur.
(2) Poriadkovú pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi
aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo
saovaný výkon puncovej inpekcie, sa neupustilo ani
po výzve úradu. Úhrn opakovane uloených poriadkových pokút nesmie presiahnu 10 000 eur.
(3) Poriadkovú pokutu mono uloi do dvoch mesiacov,
keï sa úrad dozvedel o konaní pod¾a odseku 1, najneskôr
do jedného roka odo dòa, keï k takému konaniu dolo.
(4) Poriadková pokuta uloená pod¾a tohto zákona je
príjmom tátneho rozpoètu.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 43
(1) Úrad pridelí vyobrazenie zodpovednostnej znaèky
do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti výrobcu alebo obchodníka. Ukonèením èinnosti pod¾a tohto zákona
stráca výrobca alebo obchodník oprávnenie zodpovednostnú znaèku pouíva a je povinný písomne poiada
úrad o jej zruenie.
(2) Úrad uzná a zaregistruje na základe iadosti obchodníka inú zodpovednostnú znaèku, prièom obchodník znáa zodpovednos za tovar oznaèený touto znaèkou, ktorý
je predmetom obchodovania v tuzemsku.
20
21
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§ 44
(1) Na území Slovenskej republiky sa nesmú prideli
dve zhodné alebo zamenite¾né zodpovednostné znaèky,
ktoré sú zhodné alebo zamenite¾né s ochrannou známkou.20)
(2) Ak úrad zistí, e zodpovednostná znaèka u bola
pridelená, oznámi túto skutoènos bez mekania výrobcovi alebo obchodníkovi a bez predchádzajúcej iadosti mu pridelí inú zodpovednostnú znaèku. Právo výrobcu alebo obchodníka na náhradu kody nie je tým
dotknuté.
§ 45
(1) Zlievanie drahých kovov je ivnosou pod¾a osobitného predpisu;21) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedèenie. Odborná spôsobilos je preukázanie poadovaného vzdelania, odbornej praxe,
technologickej vybavenosti na zlievanie drahých kovov
vrátane laboratórnej vybavenosti na vykonanie chemických skúok na obsah drahých kovov a úspené vykonanie skúky.
(2) Osvedèenie vydáva úrad na základe písomnej iadosti o vydanie osvedèenia (ïalej len iados) a dokladov pod¾a odseku 4 a po posúdení odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1.
(3) iados obsahuje,
a) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné meno,
adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, identifikaèné èíslo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikaèné èíslo, meno a priezvisko
a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej
tatutárnym orgánom, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(4) Prílohou k iadosti sú:
a) kópia dokladu o ukonèení vzdelania, a to
1. stredného odborného vzdelania technického zamerania,
2. úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo
3. vysokokolského vzdelania v tudijnom odbore zo
skupiny tudijných odborov informatické vedy,
matematika, informaèné a komunikaèné technológie, alebo kontruovanie, technológie, výroba
a komunikácie alebo prírodné vedy so zameraním
tudijného odboru na chémiu,
b) kópia dokladu o dåke odbornej praxe v príslunom
odbore alebo príbuznom odbore,
c) zoznam technologických zariadení potrebných na
výrobu zliatin z drahých kovov a spracovanie zliatin
z drahých kovov.
(5) Odbornú spôsobilos pod¾a odseku 1 posudzuje
komisia vymenovaná riadite¾om úradu.
(6) Ak úrad zistí poruenie podmienok, za ktorých
bolo osvedèenie vydané, urèí lehotu na odstránenie ne-

) Zákon è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
) Príloha è. 2 k zákonu è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 94/2013 Z. z.
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dostatkov. Ak podnikate¾ v urèenej lehote neodstráni
nedostatky, úrad mu osvedèenie odníme.
(7) Zriadenie a èinnos komisie, rozsah skúky, priebeh skúky a vzor osvedèenia ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 46
(1) Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzos,
spåòa podmienky pod¾a § 15 ods. 3 a ktorú chemicky
preskúal úrad, zapíe úrad na základe iadosti výrobcu alebo obchodníka do zoznamu registrovaných zliatin; v iadosti musí výrobca alebo obchodník uvies
zloenie zliatiny.
(2) Úrad vydá o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin osvedèenie.
(3) Ak výrobca alebo obchodník neumoní úradu získa potrebné mnostvo klenotníckej zliatiny, úrad zápis nevykoná.
§ 47
Za úradne oznaèený tovar pod¾a tohto zákona sa
povauje tovar oznaèený spôsobom, ktorý ustanovuje
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky
viazaná.22)
§ 48
Za úkony, ktoré vykonáva úrad pod¾a § 7 písm. c) a h),
sa vyberajú správne poplatky.23) Ostatné úkony úradu
sa vykonávajú za úhradu, ktorej druh a výku ustanoví
ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom.
§ 49
Na konanie pod¾a tohto zákona sa okrem § 23 vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.24)
§ 50
Splnomocòovacie ustanovenie
Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a) opis a vyobrazenie puncových znaèiek, oznaèenia
METAL, znaèky úradu a úradného znaku na oznaèovanie zliatkov,
b) podrobnosti puncovej kontroly a skúania výrobkov
z drahých kovov,
c) zloenie klenotníckych zliatin,
d) rýdzos spájok,
e) tovar s ve¾mi nízkou hmotnosou,
f) starý tovar, ktorý nepodlieha puncovej kontrole,
g) spôsob výberu predkladaných vzoriek z razby mincí
na overenie rýdzosti pod¾a § 27,
22
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h) podrobnosti oznaèovania zliatkov pod¾a § 29 ods. 2.
§ 51
Prechodné ustanovenia
(1) Puncový úrad Slovenskej republiky pod¾a doterajích predpisov je úrad pod¾a tohto zákona.
(2) Výrobné znaèky pridelené úradom do 31. mája
2013 zostávajú v platnosti a povaujú sa za zodpovednostné znaèky pridelené pod¾a tohto zákona.
(3) Zodpovednostné znaèky pridelené úradom do
31. mája 2013 zostávajú v platnosti.
(4) Výrobcovia a obchodníci sú povinní doplni údaje
pod¾a § 31 do 31. augusta 2013.
(5) Obchodníci sú povinní do 31. augusta 2013
umiestni v prevádzkarni platné puncové znaèky pod¾a
§ 35 ods. 3.
(6) Rozhodnutia vo veciach puncovníctva a skúania
drahých kovov, ktoré boli vydané do 31. mája 2013,
zostávajú v platnosti.
(7) Konania zaèaté a neukonèené do 31. mája 2013
sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(8) Vetok tovar predávaný na území Slovenskej republiky musí by oznaèený zodpovednostnými znaèkami do 31. decembra 2013.
§ 52
Za úradne oznaèený tovar pod¾a tohto zákona sa
povauje tovar oznaèený pod¾a doterajích predpisov
okrem
a) tovaru oznaèeného puncovými znaèkami, ktoré v rokoch 1938 a 1945 pouívali na tomto území iné táty,
b) predmetov oznaèených puncovými znaèkami na rýdzos zlata niiu ako 333/1000, ktoré sa pouívali
v rokoch 1941 a 1949.
§ 53
(1) Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.25)
(2) Poiadavky ustanovené týmto zákon sa neuplatnia
na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh
v niektorom èlenskom táte Európskej únie alebo v Tureckej republike, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo tátov Európskeho zdruenia vo¾ného
obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou dohody
o Európskom hospodárskom priestore; tieto výrobky sa
povaujú za úradne oznaèený tovar za predpokladu ekvivalentnosti oznaèenia tovaru pod¾a tohto zákona.

) Napríklad Dohovor o kontrole a oznaèovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 194/2008 Z. z.).
23
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
25
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 20, Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998) v platnom znení.
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§ 54
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúaní
drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona
è. 221/2007 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré
úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 120/2008 Z. z. a vyhláky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky è. 86/2012 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 143/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon).
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 445/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998
Z. z., zákona è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
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è. 79/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 31/2013 Z. z. a zákona è. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 24 ods. 1 sa vypúajú písmená a) a b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
2. V § 24 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) mono uloi
pokutu do 331 eur a za priestupok pod¾a odseku 1 písm.
b) pokutu do 3 319 eur. Zákaz èinnosti a do jedného roka
mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a)..
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb., zákona è. 591/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 105/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996
Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z.,
zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 106/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 348/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
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249/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
362/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
395/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z. a
39/2013 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v skupine 201 Výroba kovov a kovových výrobkov prvý bod znie:
1.

Zlievanie
drahých
kovov

osvedèenie
o odbornej
spôsobilosti

§ 45 zákona
è. 94/2013
Z. z.
o puncovníctve
a skúaní
drahých kovov
(puncový
zákon)
a o zmene
niektorých
zákonov.

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
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è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 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., zákona
è. 72/2013 Z. z. a zákona è. 75/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XV Puncovníctvo v poloke 213 písmeno a) znie:
a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo
uznaní zodpovednostnej znaèky na tovar
z drahých kovov ........................................ 12 eur.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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95
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov

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

e)

Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z. a zákona
è. 28/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

f)

1. V § 1 ods. 2 písm. s) sa vypúajú slová písm. f)
a g).

g)

2. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Tento zákon sa nevzahuje ani na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je
a) èinnos znalca, tlmoèníka alebo prekladate¾a na
úèely obèianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná èinnos právnickej osoby
alebo fyzickej osoby na úèely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná èinnos prizvanej osoby na úèely kontrolnej èinnosti alebo na úèely
správneho konania a odborná èinnos fyzickej osoby
alebo právnickej osoby na úèely tátnej expertízy
pod¾a osobitného predpisu,6aa)
b) nadobúdanie kninièných fondov,
c) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorú zadáva zastupite¾ský
úrad Slovenskej republiky v zahranièí alebo ktoré sú
urèené na oficiálnu rozvojovú pomoc, medzinárodnú
humanitárnu pomoc alebo logistickú podporu
ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorých odberate¾om je verejný obstarávate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) alebo b)
a dodávate¾om
1. Zbor väzenskej a justiènej stráe, ak ide o tovar,
stavebné práce alebo sluby zabezpeèované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo

h)

2. stredná odborná kola, ak ide o tovar, stavebné
práce alebo sluby zabezpeèované iakmi strednej odbornej koly v rámci praktického vyuèovania,
dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby na zabezpeèenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpeèenie potrieb detí a mladých dospelých z vyèleneného
rozpoètu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova pod¾a osobitného
predpisu,6ab)
výroba scénických a kostýmových výprav pre verejného obstarávate¾a, ktorý je právnickou osobou
pod¾a osobitného predpisu,6ac) nadobúdanie hudobných nástrojov, poskytnutie umeleckého výkonu
alebo pouitie umeleckého výkonu a u divadelných
umelcov alebo hudobných umelcov aj na uzavretie
zmluvy pod¾a osobitného predpisu,6ad)
poskytnutie sluby, ktorou je potová sluba z rozsahu univerzálnej sluby pod¾a osobitného predpisu,6ae)
uskutoènenie stavebných prác, ak je predpokladaná
hodnota zákazky rovná alebo niia ne 200 000 eur,
dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby, ak na takéto dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác
alebo poskytnutie sluby udelí výnimku vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) pod¾a odseku 5..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6ab a 6ae znejú:

6ab) § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6ac
) § 4 a 5 zákona è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti v znení
zákona è. 416/2001 Z. z.
6ad
) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov.
6ae
) § 3 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ak by postup pod¾a tohto zákona znemonil alebo významne sail plnenie úloh verejného obstarávate¾a pod¾a osobitných predpisov alebo viedol pri plnení
týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu
vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávate¾a,
verejný obstarávate¾ môe poiada o udelenie výnimky
z tohto zákona pre podlimitnú zákazku na uskutoènenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo niia ne 200 000 eur, na dodanie
tovaru alebo na poskytnutie sluby; na udelenie vý-
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nimky nie je právny nárok. iados predkladá verejný
obstarávate¾, ktorý nie je ministerstvom, tomu ministerstvu, do ktorého vecnej, zakladate¾skej alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti patrí, a ak takého ministerstva
niet, tak Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
s uvedením dôvodov na udelenie výnimky pod¾a prvej
vety. Ministerstvo, ktorému bola iados predloená,
môe vláde navrhnú udeli výnimku na základe iadosti verejného obstarávate¾a a najviac v jej rozsahu,
ak má za preukázané, e by postup pod¾a tohto zákona
znemonil alebo významne sail plnenie úloh verejného obstarávate¾a pod¾a osobitných predpisov alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného
obstarávate¾a; ak je verejným obstarávate¾om ministerstvo, predkladá návrh vláde priamo tento verejný
obstarávate¾. Ak vláda výnimku udelí, uvedie v rozhodnutí o udelení výnimky identifikáciu verejného obstarávate¾a a urèenie rozsahu výnimky. Vláda zverejní rozhodnutie o udelení výnimky na webovom sídle Úradu
vlády Slovenskej republiky a doruèí ho verejnému obstarávate¾ovi a Úradu pre verejné obstarávanie (ïalej
len úrad); spolu so zverejnením rozhodnutia zverejní
vláda aj odôvodnenie udelenia výnimky. Úrad rozhodnutie vlády bezodkladne zverejní vo Vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávate¾a
pod¾a § 113 ods. 3 (ïalej len profil). Ak ide o podlimitnú zákazku, na ktorú sa vzahuje výnimka na základe
rozhodnutia vlády, verejný obstarávate¾ je povinný pri
jej zadávaní postupova pod¾a § 9 ods. 9..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
4. V § 1 ods. 7 sa slová odsekov 2 a 4 nahrádzajú
slovami odsekov 2 a 5.
5. V § 3 ods. 9 sa slová pod¾a § 102 nahrádzajú slovami postupom pod¾a § 92 a 99.
6. V § 4 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyia ako finanèný
limit ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávate¾om, ktorej predpokladaná hodnota
je v priebehu kalendárneho roka alebo poèas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhie obdobie ako
jeden kalendárny rok niia ako finanèný limit pod¾a
odseku 2 a ide o zákazku
a) na dodanie tovaru bene dostupného na trhu, okrem
potravín, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby bene dostupných na trhu a jej
predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyia ako
1 000 eur,
b) ktorá nie je zákazkou pod¾a písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
1. rovnaká alebo vyia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo
o zákazku na poskytnutie sluby alebo
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2. rovnaká alebo vyia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných prác,
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyia
40 000 eur..
7. V § 4 sa vypúajú odseky 4 a 5.
8. § 5 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nevie urèi predpokladanú hodnotu zákazky, najmä ak
ide o opakované plnenia bez povinnosti verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a odobra konkrétny rozsah plnenia, nemusí by predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená konkrétnym èíslom a postaèí uvies,
ktorý limit pod¾a § 4 prekraèuje; to neplatí, ak verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ vo väzbe na predpokladanú
hodnotu zákazky urèuje podmienky úèasti vo verejnom
obstarávaní.
(14) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých urèili predpokladanú hodnotu zákazky..
9. V § 7 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová:  s výnimkou povinností pod¾a § 10 ods. 2..
10. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ak verejný obstarávate¾ poskytne osobe, ktorá
nie je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾, èas finanèných prostriedkov predstavujúcich percentuálny
podiel rovnaký alebo nií ako 50 % finanèných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb, je táto osoba povinná pouíva postupy ako verejný obstarávate¾ pri
zadávaní podlimitnej zákazky pod¾a § 100 a 102..
11. V § 8 ods. 10 písm. b) druhom bode a písm. c)
druhom bode sa nad slovo obratu umiestòuje odkaz
8a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 4 ods. 9 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov..

12. V § 9 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
13. V § 9 ods. 6 sa slová Úradu pre verejné obstarávanie (ïalej len úrad) nahrádzajú slovom úradu.
14. V § 9 ods. 7 sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami
ods. 6.
15. § 9 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Na úèely komunikácie medzi verejným obstarávate¾om, alebo obstarávate¾om a úradom je
a) úrad povinný zabezpeèi, ak pod¾a tohto zákona je
ustanovená povinnos verejnému obstarávate¾ovi
a obstarávate¾ovi doruèi alebo predloi dokument
alebo informáciu úradu a zároveò povinnos zverejni ich v profile, aby verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pri elektronickej komunikácii mohol obe povinnosti splni jedným odoslaním dokumentu alebo
informácie úradu,
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b) verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zodpovedný za
prijatie opatrení na nesprístupnenie tých èastí dokumentov a informácií, zverejòovaných pod¾a tohto
zákona, ktoré podliehajú ochrane pod¾a osobitných
predpisov.8b)
(9) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorá
nespåòa podmienky pod¾a § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávate¾ je povinný pri jej zadávaní dodra povinnosti pod¾a odsekov 3 a 5 a zabezpeèi, aby vynaloené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná
hodnota zákazky pod¾a prvej vety rovnaká alebo vyia
ne 1 000 eur, je verejný obstarávate¾ povinný v profile
zverejni zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávate¾
v èasovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om, ktorú nemohol
predvída, zverejní jej zadanie najneskôr v deò jej zadania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov..

16. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 9a
Evidencia referencií
(1) Evidencia referencií je informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávate¾ov a obstarávate¾ov pod¾a tohto zákona.
(2) Referenciou je na úèely tohto zákona elektronický
dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru,
uskutoènení stavebných prác alebo poskytnutí sluby
na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej
pod¾a tohto zákona. Referencia obsahuje
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikaèné èíslo dodávate¾a alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaèné èíslo,
b) názov verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
c) struènú identifikáciu plnenia pod¾a zmluvy alebo
rámcovej dohody,
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia pod¾a zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e) hodnotenie kvality plnenia pod¾a kritérií, ustanovených v odseku 4,
f) výslednú hodnotiacu známku pod¾a odseku 6,
g) dátum vyhotovenia.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
vyhotovi referenciu
a) do 30 dní odo dòa skonèenia alebo zániku zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzahu
k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody,
b) ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia
pod¾a písmena a) alebo c), ku koncu kalendárneho
polroka za predchádzajúci kalendárny polrok za
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kadé plnenie, dodané v predchádzajúcom kalendárnom polroku pod¾a zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody,
c) ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia
pod¾a písmena a) alebo b), na iados dodávate¾a doruèenú po dodaní plnenia pod¾a zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, a to do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti verejnému
obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi,
d) bezodkladne po tom, ako omekanie dodávate¾a, ku
ktorému dolo z dôvodov na strane dodávate¾a, presiahne 30 dní.
(4) Kritériami hodnotenia kvality pod¾a odseku 2
písm. e) sú
a) predèasné ukonèenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávate¾om alebo
obstarávate¾om z dôvodu poruenia povinností dodávate¾a,
b) celkové trvanie omekania dodávate¾a, ku ktorému
dolo z dôvodov na strane dodávate¾a, v dòoch,
c) poèet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením
v akej èasti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo
sluba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení
voèi celkovému objemu zákazky,
d) dodranie povinností dodávate¾a dohodnutých
v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode
vo vzahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je moné objektívne vyjadri alebo kvantifikova.
(5) Kritérium pod¾a odseku 4 písm. a) obsahuje údaj,
èi dolo k predèasnému skonèeniu z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a alebo iného poruenia povinností dodávate¾a a struèné odôvodnenie.
Splnenie kritéria pod¾a odseku 4 písm. d) hodnotí verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ percentuálnym
vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením struèného odôvodnenia. Kritériá pod¾a odseku 4 písm. c) a d)
sú informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu známku pod¾a odseku 6.
(6) Výsledná hodnotiaca známka je celé èíslo od nula
do sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je
vdy nula, ak dôjde k predèasnému skonèeniu z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a;
v iných prípadoch je vypoèítaná spôsobom váenia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôleitosti v zostupnom poradí od kritéria pod¾a
odseku 4 písm. a) po kritérium pod¾a odseku 4 písm. b).
(7) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom
sídle vo forme elektronického formulára.
(8) Povinnos pod¾a odseku 3 plnia verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ elektronickou formou a spôsobom, ktorý urèí úrad v rámci funkcionality evidencie
referencií. Úrad zabezpeèí vetky technické rozhrania
v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného
obstarávate¾a alebo obstarávate¾a pod¾a odseku 3. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikate¾ov zabezpeèí úrad.
(9) Ak poèas záruènej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutoèností pod¾a odseku 4 vo vzahu k u
zapísanej referencii pod¾a odseku 3 písm. a), verejný
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obstarávate¾ a obstarávate¾ vykoná zmenu v referencii
v èasti údajov pod¾a odseku 2 písm. e); na zmenu v referencii sa pouijú ustanovenia odsekov 4 a 8 primerane.
(10) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nesplní povinnos pod¾a odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávate¾ je oprávnený poda verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi písomnú iados
o vyhotovenie referencie. Ak verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ v lehote do piatich pracovných dní odo
dòa doruèenia iadosti pod¾a prvej vety nesplní povinnos pod¾a odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávate¾
je oprávnený poda návrh na vyhotovenie referencie
rade úradu (ïalej len rada), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, e podmienky na vyhotovenie referencie boli
splnené. Ak rada dospeje k záveru, e podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu s najvyou výslednou hodnotiacou známkou namiesto verejného obstarávate¾a
alebo obstarávate¾a, a to do 15 pracovných dní odo dòa
doruèenia návrhu rade.
(11) Dodávate¾ je oprávnený poiada verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a o odstránenie chýb
v referencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá
skutoènému stavu, a to do troch mesiacov odo dòa zápisu referencie do údajov vedených v zozname podnikate¾ov; na odstránenie chýb v referencii a úpravu referencie sa pouijú ustanovenia odsekov 4 a 8 obdobne
a verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ ich vykonajú do
30 dní odo dòa doruèenia iadosti. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú oprávnení postupova pod¾a prvej
vety aj z vlastnej iniciatívy.
§ 9b
Bená dostupnos na trhu
(1) Bene dostupné tovary, stavebné práce alebo
sluby na trhu sú na úèely tohto zákona také tovary,
stavebné práce alebo sluby, ktoré
a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutoèòované
na základe pecifických a pre daný prípad jedineèných poiadaviek,
b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väèích úprav
ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté
alebo uskutoènené a zároveò
c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutoèòované pre verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a, dodávané, poskytované alebo
uskutoèòované aj pre spotrebite¾ov a iné osoby na
trhu.
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17. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Centrálna obstarávacia organizácia
(1) Centrálna obstarávacia organizácia na úèely tohto zákona je
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo vnútra) v súèinnosti s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky, ak ide o nadlimitnú
zákazku na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktoré sú bene
dostupné na trhu, pre verejného obstarávate¾a pod¾a § 6 ods. 1 písm. a),
b) ak nejde o prípad pod¾a písmena a), verejný obstarávate¾, ktorý zabezpeèuje tovary, stavebné práce alebo sluby urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody urèené pre verejných obstarávate¾ov,
c) obstarávate¾, ktorý zabezpeèuje tovary, stavebné
práce alebo sluby urèené pre obstarávate¾ov alebo
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody urèené pre obstarávate¾ov, alebo
d) ak nejde o prípad pod¾a písmena a), európsky orgán
verejnej moci, ktorý
1. zabezpeèuje tovary, stavebné práce alebo sluby
urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov alebo
2. zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody
urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov.
(2) Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktoré sú bene dostupné na trhu, verejný obstarávate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), je povinný nadobúda takéto tovary, stavebné práce alebo sluby od centrálnej
obstarávacej organizácie pod¾a odseku 1 písm. a) alebo
jej prostredníctvom, ak nie je v písomnej dohode, medzi
centrálnou obstarávacou organizáciou pod¾a odseku 1
písm. a) a verejným obstarávate¾om pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) dohodnuté inak alebo ak verejný obstarávate¾
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) nevie na základe prieskumu
trhu preukáza, e takéto tovary, stavebné práce alebo
sluby by vedel obstara za niiu cenu. Verejný obstarávate¾ v prípadoch iných, ne pod¾a prvej vety a obstarávate¾ môu nadobúda tovary, stavebné práce alebo
sluby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.

(2) Bene dostupnými tovarmi, stavebnými prácami
alebo slubami pod¾a odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo sluby, urèené na uspokojenie bených prevádzkových potrieb verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a.

(3) Ak centrálna obstarávacia organizácia pod¾a odseku 1 písm. a) a c) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, e aj
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾, v ktorého prospech alebo na ktorého úèet sa verejné obstarávanie
vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.

(3) Bene dostupnými tovarmi alebo slubami pod¾a
odseku 1 sú najmä tovary a sluby spotrebného charakteru..

(4) Centrálna obstarávacia organizácia pod¾a odseku 1 písm. a) a c) je povinná postupova pri centrálnom verejnom obstarávaní pod¾a tohto zákona..
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18. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 10a
Uzatváranie dodatkov
(1) Je zakázané uzatvori dodatok k zmluve, ktorá je
výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa
jeho obsahom
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopåòali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umonili úèas iných záujemcov alebo uchádzaèov, alebo ktoré by umonili prija inú ponuku
ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c) zvyovala cena plnenia alebo jeho èasti alebo menila
ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspeného uchádzaèa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu
verejného obstarávania, ktorý by zvyoval cenu plnenia
alebo jeho èasti je moné uzatvori len za podmienky
pod¾a odseku 4.
(3) Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená poda návrh rade a domáha sa urèenia, e k zmene okolností
pod¾a odseku 4 dolo.
(4) Ak rada urèí, e po uzatvorení zmluvy nastala
taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktorú nebolo moné pri vynaloení
odbornej starostlivosti predpoklada pri uzatváraní
zmluvy a po tejto zmene okolností nie je moné spravodlivo poadova plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ oprávnený uzatvori dodatok k zmluve,
ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania,
ktorý by zvyoval cenu plnenia, a to najskôr ku dòu
právoplatnosti rozhodnutia rady.
(5) Rada rozhodne o návrhu pod¾a odseku 3 do 90 dní
odo dòa doruèenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie
rady je preskúmate¾né súdom; aloba musí by podaná
do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia rady.
§ 10b
Niektoré ustanovenia o urèení ceny plnenia
(1) Povinnou náleitosou rámcovej dohody, ako aj
zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania
a ktorej predmetom je záväzok dodávate¾a na opakované plnenie spoèívajúce v dodaní tovaru, je dojednanie
zmluvných strán vo vzahu k urèeniu ceny tovaru pre
kadé opakované plnenie, pod¾a ktorého sú zmluvné
strany poèas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné urèova cenu tovaru s oh¾adom na vývoj cien porovnate¾ných tovarov na relevantnom trhu, prièom ak
sú ceny na trhu niie, ne cena urèená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom pod¾a rámcovej
dohody alebo zmluvy, sú povinné urèi cenu najviac
v sume priemeru medzi tromi najniími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk
predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou nálei-
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tosou rámcovej dohody alebo zmluvy pod¾a prvej vety
dojednanie zmluvných strán, e východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená
spôsobom pod¾a prvej vety.
(2) Spôsob, akým zmluvné strany budú zisova ceny
na úèely odseku 1 je na dohode zmluvných strán, prièom na úèely porovnania cien
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie
iestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urèeniu ceny za opakované plnenie a
b) musia vzia do úvahy aspoò tri cenové ponuky na
identické alebo zastupite¾né tovary, ak v èase ich zisovania existujú.
(3) Povinnou náleitosou rámcovej dohody alebo
zmluvy pod¾a odseku 1 je aj dojednanie monosti výpovede pre verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
v urèenej lehote, ktorá nesmie by dlhia, ne tri mesiace, ak dodávate¾ nie je schopný doda alebo nedodá plnenie za cenu, urèenú pod¾a odseku 1..
19. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
§ 18a
Ak uchádzaè alebo záujemca predkladá verejnému
obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi dokumenty v listinnej podobe, predloí ich súèasne v elektronickej podobe
na pamäovom médiu, prièom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlaèok peèiatky,
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlaèku peèiatky..
20. V § 19 ods. 3 sa slovo preklad nahrádza slovami
úradný preklad.
21. § 20 znie:
§ 20
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní zachováva mlèanlivos o obchodnom tajomstve a o informáciách oznaèených ako dôverné, ktoré im uchádzaè
alebo záujemca poskytol; na tento úèel uchádzaè alebo
záujemca oznaèí, ktoré skutoènosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na úèely tohto zákona moné oznaèi výhradne technické rieenia
a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie,
modely, spôsob výpoètu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob
výpoètu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej
vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a oznamova èi zasiela úradu dokumenty a iné
oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi a úradu zverejòova dokumenty a iné oznámenia pod¾a tohto zákona
a tie povinnosti zverejòovania zmlúv pod¾a osobitného
predpisu.9aa).
22. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty z pouitého postupu verejné-
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ho obstarávania a uchováva ich pä rokov od uzavretia
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak
ide o podlimitnú zákazku a desa rokov od uzavretia
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak
ide o nadlimitnú zákazku. Súèasou dokumentácie je
odôvodnenie pouitia rokovacieho konania, súaného
dialógu alebo pouitia zrýchleného postupu v uej súai alebo v rokovacom konaní so zverejnením.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracuje
správu o kadej zákazke, o kadej rámcovej dohode
a o kadom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súèasou dokumentácie a uverejní ju na
profile do desiatich pracovných dní odo dòa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje mono v správe uvádza v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo,
identifikaèné èíslo alebo dátum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikaèné èíslo..
23. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní
sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej
únie (ïalej len publikaèný úrad) a úradu na uverejnenie. Pravidelné informatívne oznámenie môe obstarávate¾ uverejni v profile.
(2) Obstarávate¾ môe v profile uverejni aj informácie o výzvach na predloenie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zruenia
pouitého postupu zadávania zákazky a ïalie veobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne
èísla, faxové èísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme
zvýenia informovanosti môe obstarávate¾ v profile
uverejni v plnom znení súané podklady, technické
poiadavky a dodatoèné informácie..
24. V § 22 ods. 3 písm. a) sa slová 48 dní nahrádzajú slovami 12 pracovných dní.
25. V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová dvoch mesiacov
nahrádzajú slovami 18 pracovných dní.
26. V § 22 ods. 5 sa slová 48 dní nahrádzajú slovami 12 pracovných dní.
27. § 22 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak v osobitnom predpise nie je ustanovené inak,
okrem osobných údajov pod¾a odsekov 2, 6 a 7 mono
v oznámení a informácii osobné údaje uvádza v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikaèné èíslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaèné
èíslo..
28. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Obstarávate¾ pred uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia v profile pole publikaènému
úradu a úradu oznámenie o tom, e bude uverejnené
touto formou..
29. V § 24 ods. 4 sa slová bez zverejnenia nahrádzajú slovami priame rokovacie konanie.
30. V § 26 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:
vo vzahu aspoò k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzaè ponuku alebo iados o úèas..
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31. V § 26 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) nemá nesplnenú povinnos vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávate¾om vo vzahu k zákazke, zadanej pod¾a
tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnos vyplatenia mzdy, platu
alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec
nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia..
32. V § 26 ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová potvrdením úradu, nie starím ako tri mesiace a.
33. V § 26 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) písm. i) a j) èestným vyhlásením..
34. V § 27 ods. 1 písm. d) sa nad slovo obrate
v oboch prípadoch umiestòuje odkaz 8a a na konci sa
bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom poiadavka na výku obratu8a) za obdobie jedného
hospodárskeho roku nesmie presiahnu trojnásobok
predpokladanej hodnoty zákazky vypoèítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku alebo nesmie presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky vypoèítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú
zákazku..
35. V § 27 ods. 2 sa vypúajú slová písm. f) a na
konci sa pripája táto veta: Ak uchádzaè alebo záujemca preukázal finanèné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a poèas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzaè alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; monos zmeny subdodávate¾a
tým nie je dotknutá..
36. V § 28 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých sluieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia
sluieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberate¾ov; ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a
tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate¾; ak také potvrdenie uchádzaè alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaèa alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo
zmluvný vzah, na základe ktorého boli dodané,
b) zoznamom stavebných prác uskutoènených za
predchádzajúcich pä rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutoènenia prác a zhodnotenia uskutoènených prác pod¾a obchodných
podmienok, ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a
tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení po-
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tvrdí odberate¾; ak také potvrdenie uchádzaè alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzaèa alebo záujemcu o ich uskutoènení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutoènenie
alebo zmluvný vzah, na základe ktorého boli
uskutoènené,.
37. V § 28 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: spolu s uvedením identifikaèných údajov subdodávate¾a, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikaèné èíslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaèné èíslo..
38. V § 28 ods. 2 sa vypúajú slová písm. f) a na
konci sa pripája táto veta: Ak uchádzaè alebo záujemca preukázal technickú spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými kapacitami inej osoby a poèas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzaè alebo záujemca je oprávnený
toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukázal; monos zmeny subdodávate¾a tým nie je
dotknutá..
39. V § 32 odsek 3 znie:
(3) Pri zadávaní zákazky
a) súvisiacej s vykonávaním niektorej z èinností pod¾a
§ 8 ods. 3 a 9 je verejný obstarávate¾ povinný urèi
podmienky úèasti pod¾a § 26 ods. 1 písm. a) a doklady pod¾a § 26 ods. 2 písm. a),
b) je verejný obstarávate¾ povinný urèi podmienku
úèasti pod¾a § 28 ods. 1 písm. k) vo vzahu k subdodávate¾om, ktorí sa majú podie¾a na dodaní plnenia
v sume najmenej
1. 30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
2. 50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o inú zákazku, ne pod¾a prvého
bodu,
c) ak je to odôvodnené povahou zákazky sú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾, oprávnení urèi, e urèitú
èas vecne vymedzenú èas plnenia nesmie uchádzaè alebo záujemca zabezpeèi subdodávate¾om,
prièom vylúèenie sa nesmie týka celého rozsahu zákazky a ani takej èasti, v ktorej zabezpeèenie plnenia
subdodávate¾om celkom zjavne nemôe ma nepriaznivý dopad na riadne a vèasné dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebnej práce alebo poskytnutie
sluby,
d) ktorá je nadlimitnou zákazkou s predpokladanou
hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na úèely preukázania finanèného a ekonomického postavenia finanènými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávate¾ oprávnený akceptova len doklad pod¾a § 27
ods. 1 písm. a)..
40. V § 32 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a
10, ktoré znejú:
(8) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú
potraviny, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu
vdy vyadova predloenie dokladov, preukazujúcich
splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribú-
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ciu, vydané orgánom verejnej moci alebo výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi
verejnej moci.
(9) Ak dodávate¾ nie je povinný predloi zoznam
subdodávate¾ov pod¾a § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je
povinný ho v prípadoch pod¾a odseku 3 písm. b) a v rozsahu údajov pod¾a § 28 ods. 1 písm. k) predloi verejnému obstarávate¾ovi do piatich pracovných dní odo
dòa uzatvorenia zmluvy so subdodávate¾om; to platí aj
ak dôjde k zmene subdodávate¾a oproti zoznamu, predloenému v ponuke.
(10) Dokia¾ nie je preukázaný opak, podmienka
úèasti, ktorá je primeraná a súvisí s predmetom zákazky, sa nepovauje za diskriminaènú, ak ju v èase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie splni najmenej
pä uchádzaèov, ktorých ponuky spåòajú ostatné podmienky úèasti alebo záujemcov, ktorí predloili iados
o úèas..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 11.
41. V § 33 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom ak urèí
podmienku úèasti pod¾a § 28 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b), vdy je povinný posudzova aj vetky referencie za dané obdobie..
42. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Obstarávate¾ posudzuje splnenie podmienok
úèasti v súlade s pravidlami, ktoré urèil, prièom ak urèí
podmienku úèasti pod¾a § 28 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b), vdy je povinný posudzova aj vetky referencie za dané obdobie. Pri urèení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok úèasti pod¾a
§ 32 ods. 2 v uej súai a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyadova od niektorých záujemcov
také poiadavky, ktoré nevyadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré u má k dispozícii..
43. V § 33 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzná rovnocenné potvrdenie vydané prísluným orgánom iného
èlenského tátu, ktorým uchádzaè alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musí prija
aj iný rovnocenný doklad predloený uchádzaèom alebo záujemcom. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhodnocujú splnenie podmienok úèasti pod¾a § 26 spôsobom pod¾a § 128 ods. 3.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe pri vyhodnocovaní splnenia podmienok úèasti vo verejnom
obstarávaní uchádzaèov, záujemcov a èlenov skupiny
dodávate¾ov, ktorí sú obchodnou spoloènosou, poiada, aby predloili zoznam vetkých svojich spoloèníkov a známych akcionárov, nie starí, ako 60 dní,
s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena
alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikaèného èísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaèné èíslo. Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej
predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
verejný obstarávate¾ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní poiada uchádzaèov, záujemcov a èlenov skupiny dodá-
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vate¾ov, ktorí sú obchodnou spoloènosou, aby
predloili zoznam vetkých svojich spoloèníkov a vetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej
30 % akcií tejto spoloènosti, prièom ak spoloèníkom
alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj vetkých spoloèníkov a vetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby..
44. V § 33 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ písomne
poiada uchádzaèa alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predloených dokladov vdy, keï z predloených dokladov nemono posúdi ich platnos alebo
splnenie podmienky úèasti. Ak ide o doplnenie dokladov
pod¾a § 26 uchádzaè alebo záujemca doplní doklady spôsobom pod¾a § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov
alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzaè alebo záujemca
ho doruèí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi, prièom v oboch prípadoch je tak povinný urobi do
a) piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti,
ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouil s uchádzaèom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom potovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dòa odoslania iadosti, ak
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouil s uchádzaèom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,
pokia¾ verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ neurèil dlhiu lehotu.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèi z verejného obstarávania uchádzaèa alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky úèasti,
b) predloil neplatné doklady,
c) nepredloil po písomnej iadosti pod¾a odseku 6 vysvetlenie alebo doplnenie predloených dokladov
v urèenej lehote alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie..
45. § 33 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Lehota na predloenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 26 je zachovaná, ak uchádzaè alebo záujemca predloí alebo doplní doklady
spôsobom pod¾a § 129 alebo § 132 najneskôr v posledný deò lehoty.
(14) Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok úèasti, sa posudzujú pod¾a obsahu. Verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ nevyaduje preukázanie
skutoèností, ktoré sú veobecne známe, a verejný
obstarávate¾, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyaduje ani preukázanie skutoèností, ktoré sú mu známe
z jeho èinnosti..
46. V § 34 odsek 10 znie:
(10) Súané podklady ïalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné
na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie
ponúk. Súané podklady obsahujú aj návrh zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých èas
obsahu mono urèi odkazom na veobecné obchodné
podmienky; ak sa odkazuje na veobecné obchodné
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podmienky, musia by súèasou súaných podkladov.
V súaných podkladoch sa uvedie, ktoré èasti súaných podkladov musia by súèasou zmluvy. V súaných podkladoch môe verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ poadova od uchádzaèov alebo záujemcov, aby
v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle
zada tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávate¾ov a predmety subdodávok a èestné vyhlásenie, e
kadý subdodávate¾ spåòa alebo najneskôr v èase plnenia bude spåòa podmienky pod¾a § 26 ods. 1; tým nie je
dotknutá zodpovednos úspeného uchádzaèa alebo
uchádzaèov za plnenie zmluvy. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ je povinný v súaných podkladoch urèi
pravidlá pre zmenu subdodávate¾ov poèas plnenia
zmluvy alebo rámcovej dohody, prièom je povinný ako
pravidlo urèi aj to, e subdodávate¾, ktorého sa týka
návrh na zmenu, musí spåòa podmienky pod¾a § 26
ods. 1. V zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode je verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ oprávnený
poadova prijatie záväzku, e
a) umiestnenie prevádzkarne poèas trvania zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a organizácia uchádzaèa alebo jeho subdodávate¾ov zabezpeèí efektívne plnenie poiadaviek a potrieb verejného obstarávate¾a pod¾a zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody a ich zmena bude moná len
v prípade, ak nebude ma nepriaznivý dopad na tieto
poiadavky alebo potreby, alebo
b) v súvislosti s dodaním tovaru, uskutoènením stavebných prác alebo poskytnutím sluby a poèas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody uchádzaè vytvorí a udrí urèitý poèet
pracovných miest alebo obsadí pracovné miesta urèitým poètom nezamestnaných; poèet pracovných
miest a poèet nezamestnaných musí by primeraný
predmetu zákazky..
47. V § 35 odsek 3 znie:
(3) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzah úitkovej
hodnoty plnenia a ceny, prièom kritériami sú najmä
kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkèné charakteristiky, environmentálne charakteristiky,
prevádzkové náklady, efektívnos vynaloených nákladov, pozáruèný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia sluieb
a ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti aj bezpeènos dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky. Ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
hodnotí efektívnos nákladov s vyuitím princípu nákladov ivotného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, cena nemusí by samostatným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
okrem jednotlivých kritérií urèí aj pravidlá uplatnenia
kritérií, ktorými zabezpeèí kvalitatívne rozlíenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávate¾om
a obstarávate¾om urèené pravidlá uplatnenia kritérií
musia by nediskriminaèné a musia podporova èestnú
hospodársku súa..
48. V § 35 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie je
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dotknutá monos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a vyhodnoti ponuku komplexne s pouitím princípu nákladov ivotného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, ak si to verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
vyhradí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
pri zadávaní zákazky..
49. V § 35 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
50. § 35 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky, je verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ oprávnený urèi relatívnu váhu kritérií,
ktorými sú pozáruèný servis a technická pomoc alebo
iné kritériá, ktoré sú plnením, poskytovaným po dodaní hlavného plnenia alebo v súvislosti s ním, najviac
v hodnote 30 % pre vetky takéto kritériá spoloène.
(9) Kritériá, ktoré verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouije na vyhodnotenie ponúk, sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náleitosami zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody, ktorá je výsledkom
verejného obstarávania..
51. V § 36 ods. 1 sa veta Zábezpeka nesmie presiahnu 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie
by vyia ako 300 000 eur. nahrádza vetou Zábezpeka nesmie presiahnu
a) 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie by
vyia ako 1 000 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej
10 miliónov eur,
b) 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie by
vyia ako 150 000 eur, ak ide o inú zákazku ne
pod¾a písm. a)..
52. V § 36 odsek 4 znie:
(4) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a, ak uchádzaè
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) v prípadoch pod¾a § 32 ods. 11 nepredloí doklady
v èase a spôsobom urèeným verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om alebo predloí doklady, ktoré
sú sfalované alebo pozmenené tak, e nezodpovedajú skutoènosti a majú alebo by mohli ma vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finanèného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
c) neposkytne súèinnos pod¾a § 45 ods. 9..
53. V § 40 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je
najmenej 10 miliónov eur, najmenej päèlennú komisiu.
54. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Èlenom komisie nesmie by ani
a) osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4
písm. a) a d) a
b) osoba, u ktorej mono ma pochybnos o jej nezaujatosti vo vzahu k uchádzaèovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podie¾ala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane
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záujemcu alebo uchádzaèa, alebo ktorej môe vzniknú výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom
vyhodnotenia ponúk..
55. V § 40 odsek 8 znie:
(8) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú oprávnení spolu so zriadením komisie urèi náhradníkov, a to
v rovnakom poète, ako poèet èlenov komisie; náhradník musí spåòa rovnaké podmienky, ako èlen komisie.
Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníi poèet
èlenov komisie pod minimálny poèet pod¾a tohto zákona, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ komisiu doplnia spomedzi náhradníkov, ak boli urèení..
56. V § 41 ods. 1 prvej vete sa slová zasla úradu
nahrádzajú slovami zverejni v profile.
57. V § 41 ods. 2 písmeno d) znie:
d) keï nastane jedna z týchto skutoèností, ak bola vèas
doruèená aspoò jedna námietka:
1. doruèenie rozhodnutia úradu pod¾a § 139 ods. 1
verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania
vetkým oprávneným osobám, deò právoplatnosti rozhodnutia úradu pod¾a § 139 ods. 3 alebo 4,
3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie
lehoty pod¾a § 142 ods. 5, ak rada pod¾a § 142
ods. 5 nerozhodla o tom, e podanie odvolania má
odkladný úèinok,
4. uplynutie doby, poèas ktorej má odvolanie odkladný úèinok pod¾a § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada pod¾a § 142
ods. 5 rozhodla o tom, e podanie odvolania má
odkladný úèinok..
58. V § 42 ods. 1 druhá veta znie: Komisia vyhodnotí
ponuky z h¾adiska splnenia poiadaviek verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na predmet zákazky
a náleitosti ponuky a vylúèi ponuky, ktoré nespåòajú
poiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení
pouitom ako výzva na súa a v súaných podkladoch
alebo náleitosti ponuky; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z h¾adiska poiadaviek na bezpeènos a ochranu utajovaných skutoèností a bezpeènos dodávok a vylúèi
ponuky, ktoré nespåòajú urèené poiadavky..
59. V § 42 ods. 3 prvej vete sa slovo musí nahrádza
slovom môe.
60. V § 42 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak boli predloené najmenej tri ponuky od uchádzaèov, ktorí spåòajú podmienky úèasti, ktoré spåòajú
poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je
vdy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je
najmenej o
a) 30 % niia, ne priemer cien plnenia pod¾a ostatných ponúk,
b) 15 % niia, ne je cena plnenia pod¾a ponuky s druhou najniou cenou plnenia a zároveò
c) 15 % niia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak
je vyjadrená konkrétnym èíslom..
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Doterajie odseky 4 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
61. V § 42 ods. 5 sa slová Komisia vylúèi ponuku
nahrádzajú slovami Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi ponuku.
62. V § 42 ods. 5 písm. e) sa za slová nie je vkladajú
slová svojím obsahom.
63. V § 42 ods. 6 sa slová komisia vylúèi ponuku
nahrádzajú slovami verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi ponuku.
64. V § 42 ods. 7 sa vypúa veta Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi zoznam vylúèených ponúk s uvedením dôvodu
ich vylúèenia..
65. V § 43 ods. 1 sa slová elektronické zariadenia
nahrádzajú slovami elektronické zariadenia certifikované pod¾a § 116.
66. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Vo verejnej súai, v uej súai alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ povinný poui elektronickú aukciu
vdy pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bene dostupného na trhu; to platí aj ak ide o zadávanie zákazky
v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súae medzi vetkými úèastníkmi
rámcovej dohody. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
ktorý nie je bene dostupný na trhu, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe poui elektronickú aukciu. Pri pouití elektronickej aukcie je otváranie ponúk
pod¾a § 41 neverejné, údaje pod¾a § 41 ods. 3 komisia
nezverejòuje a zápisnica pod¾a § 41 ods. 5 sa neodosiela..
67. V § 43 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe vo výzve na úèas
v elektronickej aukcii urèi, e elektronická aukcia sa
bude opakova, ak sa jej nezúèastnia najmenej traja
uchádzaèi..
68. V § 43 odsek 11 znie:
(11) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ skonèí
elektronickú aukciu,
a) ak na základe výzvy na úèas v elektronickej aukcii
nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na úèas v elektronickej aukcii vopred uvedie, iadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spåòajú poiadavky týkajúce
sa minimálnych rozdielov,
b) ak nedostane iadne ïalie nové ceny alebo ïalie
nové hodnoty, ktoré spåòajú poiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie
vo výzve na úèas v elektronickej aukcii lehota od
prijatia poslednej ponuky do skonèenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie by kratia, ne dve minúty..
69. V § 43 ods. 12 sa vypúa prvá veta.
70. V § 44 odsek 1 znie:
(1) Ak v prípade pod¾a § 32 ods. 11 nedolo k predloeniu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
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úèasti skôr, je verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnoti splnenie
podmienok úèasti úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili na prvom a treom mieste
v poradí; ak dôjde k vylúèeniu uchádzaèa alebo uchádzaèov, vyhodnotí následne splnenie podmienok úèasti
ïalieho uchádzaèa alebo uchádzaèov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok úèasti pod¾a prvej vety
postupuje verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pod¾a
§ 33 ods. 1, prièom vyzve uchádzaèov na predloenie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úèasti
v lehote nie kratej, ako desa pracovných dní odo dòa
doruèenia výzvy a nepredloenie dokladov v tejto lehote
sa povauje za nesplnenie podmienok úèasti..
71. V § 45 odsek 6 znie:
(6) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 5, ak boli podané námietky pod¾a § 138 ods. 2,
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ak nastane jedna z týchto skutoèností:
a) doruèením rozhodnutia úradu pod¾a § 139 ods. 1 verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi,
b) ak márne uplynula lehota na podanie odvolania
vetkým oprávneným osobám, dòom právoplatnosti
rozhodnutia úradu pod¾a § 139 ods. 3 alebo 4,
c) ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky uplynutím
lehoty pod¾a § 142 ods. 5, ak rada pod¾a § 142 ods. 5
nerozhodla o tom, e podanie odvolania má odkladný úèinok,
d) uplynutím doby, poèas ktorej má odvolanie odkladný úèinok pod¾a § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada pod¾a § 142 ods. 5
rozhodla o tom, e podanie odvolania má odkladný
úèinok..
72. V § 45 odsek 9 znie:
(9) Úspený uchádzaè alebo uchádzaèi sú povinní
poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi
riadnu súèinnos potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli
by uzatvorené do 30 dní odo dòa uplynutia lehoty pod¾a odsekov 2 a 7, ak boli na ich uzatvorenie písomne
vyzvaní. Ak úspený uchádzaè alebo uchádzaèi odmietnu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnos pod¾a prvej
vety, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ ich môe uzatvori s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzaè alebo uchádzaèi,
ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu súèinnos, potrebnú na ich uzavretie tak,
aby mohli by uzatvorené do 30 dní odo dòa, keï boli na
ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe uzatvori zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzaè
alebo uchádzaèi, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú
povinní poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu súèinnos, potrebnú na uzavretie
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak,
aby mohli by uzatvorené do 30 dní odo dòa, keï boli na
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ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania pri zadávaní zákazky urèi, e lehota pod¾a prvej, tretej a tvrtej vety je dlhia, ne 30 dní..
73. V § 46 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo ak nebolo predloených viac, ne dve ponuky. Ak bola predloená len jedna ponuka a verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
nezruí pouitý postup zadávania zákazky, je povinný
zverejni na profile odôvodnenie, preèo pouitý postup
nezruil..
74. V § 48 ods. 1 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 6.
75. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 49a
Povinnosti verejného obstarávate¾a a úradu
uverejni informácie a dokumenty v profile
(1) Verejný obstarávate¾ uverejní v profile v èlenení
pod¾a jednotlivých verejných obstarávaní
a) ak ide o verejnú súa, uiu súa, rokovacie konanie so zverejnením, súaný dialóg alebo koncesiu
súané podklady, a to po dobu piatich rokov odo
dòa uverejnenia oznámenia pod¾a § 50 ods. 4; to neplatí vo vzahu k súaným podkladom alebo ich
èastiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené pod¾a zákona,
b) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a kadý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo
dòa ich uzavretia; to neplatí vo vzahu k zmluve,
rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich èastiam,
ktoré obsahujú informácie, chránené pod¾a osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa pod¾a osobitných zákonov nezverejòujú,
c) dokument, ktorý potvrdzuje, e dolo k dodaniu
a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu sluby alebo
stavebnej práce,
d) sumu skutoène uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
1. do 90 dní odo dòa skonèenia alebo zániku zmluvy
alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhie, ne jeden rok, vdy aj k 31.
marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) zoznam subdodávate¾ov, ak ich uvedenie bolo podmienkou úèasti vo verejnom obstarávaní, a to
1. do 30 dní odo dòa skonèenia alebo zániku zmluvy
alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhie, ne jeden rok, vdy aj
k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje
tento zákon.
(2) Úrad uverejní v profile verejného obstarávate¾a
v èlenení pod¾a jednotlivých verejných obstarávaní
a) oznámenia pod¾a § 50 ods. 1, 2 a 4 bezodkladne po
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tom, ako sú mu doruèené; ustanovenia § 50 ods. 3
a 5 tým nie sú dotknuté,
b) vetky dokumenty a iné oznámenia, ne pod¾a odseku 1 alebo písmena a), ktoré verejný obstarávate¾ zasiela úradu pod¾a tohto zákona; to sa nevzahuje na
dokumenty, oznámenia alebo ich èasti, ktoré sa pod¾a zákona nezverejòujú alebo vo vzahu ku ktorým
zákon ukladá povinnos mlèanlivosti,
c) právoplatné rozhodnutie o uloení sankcie pod¾a
tohto zákona a o uloení poriadkovej pokuty pod¾a
tohto zákona, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti.
(3) Ak ide o zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok
k nim, ktoré sa zverejòujú pod¾a zákona, povinnos
pod¾a odseku 1 písm. b) môe verejný obstarávate¾ splni aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy,
rámcovej dohody alebo ich dodatku, zverejnenej pod¾a
osobitného predpisu.11aa)
(4) Ponuky uchádzaèov sa v profile zverejòujú a po
uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukonèení súae návrhov. Ak dôjde k zrueniu postupu zadávania zákazky a súae návrhov, ponuky sa v profile nezverejòujú.
(5) Osobné údaje mono v profile zverejni v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu
pobytu alebo sídlo, identifikaèné èíslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaèné èíslo..
76. V § 50 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a dopåòajú sa slová ak sa dôvod nezverejnenia
týka len èasti informácie, nezverejòuje sa len táto èas
a zvyok zákazu zverejnenia nepodlieha..
77. V § 55 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) ide o zákazku na poskytnutie sluieb, ktorých predmetom sú právnické sluby alebo ostatné sluby
pod¾a prílohy è. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita
ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo
v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva..
78. V § 57 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak ide o rokovacie konanie so zverejnením pod¾a
§ 55 ods. 1 písm. e), verejný obstarávate¾
a) môe poui ako kritérium na vyhodnotenie ponúk
aj podmienky úèasti a predchádzajúce skúsenosti
s uchádzaèom alebo záujemcom, a to aj vo vzahu
k fyzickej osobe, ktorá tieto sluby poskytuje alebo
v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b) nie je povinný poui elektronickú aukciu a
c) môe uzatvori zmluvu s ktorýmko¾vek uchádzaèom, ktorý splní podmienky úèasti, umiestni sa na
niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzaèov
a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac
ne 20 % vyiu, ne je hodnota plnenia uchádzaèa,
ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí..
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
79. V § 58 písm. e) sa slová platnos takýchto zmlúv,
ako aj opakujúcich sa zmlúv nahrádzajú slovami
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platnos zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom pod¾a tohto písmena.
80. V § 58 písm. g) sa vypúajú slová od dodávate¾a,
ktorý konèí podnikanie,.
81. V § 58 písm. i) sa slová 50 % nahrádzajú slovami 20 %.
82. § 59 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Verejný obstarávate¾ je povinný zasla úradu
najneskôr pä pracovných dní pred dòom odoslania výzvy pod¾a odseku 1 oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní pouitie priameho rokovacieho konania a uvedie,
ktorá podmienka pod¾a § 58 bola splnená, vrátane
skutkového vymedzenia; ak ide o zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti, zale oznámenie najneskôr jeden
deò predo dòom odoslania výzvy a ak ide o obstaranie
tovaru na komoditnej burze zale oznámenie najneskôr
v deò nasledujúci po dni obstarania tovaru..
83. V § 64 ods. 2 sa za slovo obrany dopåòajú slová
alebo verejného poriadku a bezpeènosti..
84. V § 64 ods. 5 sa slová predloené ponuky nahrádzajú slovami predloené iadosti o úèas alebo ponuky.
85. V § 67 ods. 3 sa slová 48 dní nahrádzajú slovami 12 pracovných dní.
86. § 67 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Verejný obstarávate¾ je zároveò s vyhlásením
koncesie povinný zverejni v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávate¾ uvaoval pred prijatím rozhodnutia vyhlási
koncesiu, vrátane vyèíslenia ekonomických údajov,
ktoré viedli verejného obstarávate¾a k rozhodnutiu, e
vyhlásenie koncesie je výhodnejie, ne zadanie zákazky iným spôsobom pod¾a tohto zákona..
87. V § 68 ods. 3 sa slová 50 % nahrádzajú slovami
20 %.
88. § 71 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na obstarávate¾a sa ustanovenie § 67 ods. 6 vzahuje rovnako..
89. V § 73 ods. 2 nad slovo obratu, ods. 4 nad slovo
obrat a nad slovo obratom a v ods. 5 nad slovo obrat sa umiestòuje odkaz 8a.
90. V § 87 sa slová § 57 ods. 6 a 8 nahrádzajú slovami § 57 ods. 7 a 9 a slová § 57 ods. 7 sa nahrádzajú
slovami § 57 ods. 6 a 8.
91. V § 88 písm. k) sa vypúajú slová od dodávate¾a, ktorý konèí podnikate¾skú èinnos,.
92. V § 89 sa slová a 4 nahrádzajú slovami a 5.
93. Nadpis tretej èasti znie: Postupy pri podlimitných zákazkách.
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94. § 91 a 102 vrátane nadpisov znejú:
§ 91
Úvodné ustanovenia
(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávate¾
a) postupuje pod¾a § 92 a 99, ak ide o dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluby bene dostupných na trhu,
b) postupuje pod¾a § 100 a 102, ak ide o
1. iné tovary, stavebné práce alebo sluby, ne pod¾a
písmena a),
2. zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, alebo
3. verejného obstarávate¾a pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
alebo právnickú osobu pod¾a § 6 ods. 2, ktorá je
úplne alebo z väèej èasti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávate¾om pod¾a § 6
ods. 1 písm. b), alebo v ktorej tento verejný obstarávate¾ vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
ak im technické monosti objektívne neumoòujú
postupova pod¾a písmena a),
c) môe postupova pod¾a prvej èasti a § 102a a 102b,
ak ide o dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných
prác alebo poskytnutie sluby bene dostupných na
trhu a o
1. verejného obstarávate¾a pod¾a písmena b) tretieho bodu, ktorému technické monosti objektívne
neumoòujú postupova pod¾a písmena a), alebo
2. verejného obstarávate¾a, ktorý by bol oprávnený
postupova pod¾a § 98.
(2) Pri pouití postupu pod¾a odseku 1 písm. a) alebo c) nie je moné uzatvori rámcovú dohodu a zada
koncesiu.
Podlimitné zákazky
s vyuitím elektronického trhoviska
§ 92
(1) Elektronické trhovisko je informaèný systém verejnej správy, ktorý slúi na zabezpeèenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo sluieb, bene dostupných na trhu, ako aj na zabezpeèenie s tým
súvisiacich èinností. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra.
(2) Ministerstvo vnútra je povinné zriadi elektronické trhovisko tak, aby okrem zabezpeèenia funkcií, potrebných na postup verejného obstarávate¾a, záujemcu
alebo uchádzaèa, ministerstva vnútra a úradu pod¾a
tohto zákona, spåòalo najmenej tieto podmienky:
a) bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného
prístupového miesta na webovom sídle ministerstva
vnútra,
b) bolo vnútorne èlenené na èasti, obsahujúce ponuku
tovarov, stavebných prác alebo sluieb a v rámci jednotlivých èastí èlenené pod¾a druhov tovarov, stavebných prác a sluieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou pod¾a hlavného slovníka
obstarávania na úrovni skupiny, prièom kadá
z týchto èastí sa èlení na èas, obsahujúcu zverejne-
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né ponuky a na èas, obsahujúcu zadané zákazky
verejných obstarávate¾ov,
bolo na úèely kontroly dodriavania finanèných limitov pod¾a § 4 moné pri kadom verejnom obstarávate¾ovi automatizovaným spôsobom evidova a vyhodnocova celkové objemy zákaziek v èlenení pod¾a
písmena b),
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji
cien tovarov, stavebných prác a sluieb ponúkaných
prostredníctvom elektronického trhoviska, a to
v mesaèných intervaloch a v èlenení pod¾a klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi bolo umonené kedyko¾vek a bezodplatne
zverejni ponuku na dodanie tovaru, uskutoènenie
stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska mohla zúèastni aj skupina dodávate¾ov,
na úèely prístupu na elektronické trhovisko a do
osobného profilu záujemcu bola vyadovaná úspená autentifikácia, spoèívajúca v zadaní platných
identifikaèných údajov a autentifikaèných údajov
záujemcu,
bola zabezpeèená monos registrovaným uchádzaèom alebo záujemcom zvoli si monos zasielania
informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná
evidencia o vetkých zmluvách, ktoré uchádzaè uzatvoril s verejným obstarávate¾om prostredníctvom
elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu
plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
bolo moné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených postupom pod¾a § 92 a 99, najmä zmlúv,
ktoré sa pod¾a osobitného zákona povinne zverejòujú,11aa)
boli najmenej po dobu dvoch rokov uchovávané údaje o kadej systémovej udalosti,
umoòovalo kadému zasla ministerstvu vnútra
upozornenie v prípadoch zneuitia elektronického
trhoviska, jeho vyuívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto èinnosti.

(3) Elektronické odpisy a výstupy pod¾a osobitného
zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4) Elektronické trhovisko, vrátane informácií na
òom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku pod¾a tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je
dotknuté. Na úèely pod¾a prvej vety ministerstvo vnútra zabezpeèí monos získa informácie z elektronického trhoviska v truktúrovanej podobe a na tento úèel
zverejní prísluné programové rozhranie.
(5) Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých
èastí trhoviska, ktoré budú slúi na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo sluieb oprávnené
spolupracova s tretími osobami, prièom ak tak urobí,
musí vopred a aspoò po dobu 15 pracovných dní zverejni výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci
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prizva osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby nedolo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
§ 93
(1) Ministerstvo vnútra vypracuje a zverejní na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané zaruèeným elektronickým
podpisom s èasovou peèiatkou.
(2) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzahov:
a) podmienky pouívania elektronického trhoviska,
z h¾adiska bezpeènosti, ochrany osobných údajov
a iných údajov, postupu zverejòovania ponuky na
dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, rozsahu denného èasu, keï
je elektronické trhovisko moné pouíva na verejné
obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzaèmi alebo záujemcami a verejným obstarávate¾om,
b) náleitosti zmluvy, uzatvorenej medzi verejným obstarávate¾om a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. monosti skonèenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob rieenia sporov zo zmluvy,
6. moment nadobudnutia úèinnosti zmluvy, ak ide
o povinne zverejòovanú zmluvu pod¾a osobitného
zákona.11aa)
(3) Rozsah denného èasu, keï je elektronické trhovisko moné pouíva na verejné obstarávanie, nesmie
zahàòa tátne sviatky a dni pracovného pokoja, ako
ani èas po 18:00 hod. a pred 08:00 hod.
(4) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
sú pre registrovaných uchádzaèov a záujemcov záväzné a v èasti pod¾a odseku 2 písm. b) sú súèasou zmluvy
uzatvorenej medzi verejným obstarávate¾om a záujemcom.
(5) Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na u zverejnené
ponuky alebo zadané zákazky.
§ 94
(1) Ministerstvo vnútra bezodkladne po doruèení
oznámenia pod¾a § 130 ods. 4 zaregistruje záujemcu na
elektronickom trhovisku.
(2) Ministerstvo vnútra vydá kadému registrovanému záujemcovi identifikaèné údaje a autentifikaèné
údaje na úèely prístupu na elektronické trhovisko a do
osobného profilu záujemcu a doruèí mu ich do vlastných rúk.
(3) Identifikaènými údajmi a autentifikaènými údajmi sú bezvýznamový, jedineèný a koneèný súbor znakov.
(4) V prípade straty, znièenia, odcudzenia alebo
nebezpeèenstva zneuitia je kadý záujemca alebo
uchádzaè oprávnený poiada ministerstvo vnútra
o zneplatnenie vydaných identifikaèných údajov a au-
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tentifikaèných údajov a o ich opätovné vydanie; ministerstvo vnútra ich doruèí záujemcovi alebo uchádzaèovi do vlastných rúk.
(5) Ak bol uchádzaè alebo záujemca vyèiarknutý zo
zoznamu podnikate¾ov, ministerstvo vnútra bezodkladne zruí jeho registráciu na elektronickom trhovisku a jeho osobný profil vyznaèí ako neaktívny.
§ 95
(1) Ministerstvo vnútra zriadi kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a) údaje pod¾a § 131 písm. a) a d) a kontaktné údaje na
úèely elektronickej komunikácie,
b) údaje o osobnom postavení v rozsahu pod¾a § 26
ods. 2,
c) údaje o finanènom a technickom postavení v rozsahu pod¾a § 27, ak ich záujemca alebo uchádzaè uvedie,
d) údaje o technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozsahu pod¾a § 28, ak ich záujemca alebo uchádzaè
uvedie,
e) ïalie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo sluieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejni ponuku.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a b) vedie a aktualizuje v osobnom profile registrovaného záujemcu alebo
uchádzaèa ministerstvo vnútra, prièom na tento úèel je
ministerstvo vnútra oprávnené získava ich zo zoznamu podnikate¾ov, a to spôsobom umoòujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované
porovnanie s údajmi v osobnom profile záujemcu alebo
uchádzaèa; podrobnosti o prístupe upravia ministerstvo vnútra a úrad vo vzájomnej dohode. Údaje pod¾a
odseku 1 písm. c) a e) vedie a aktualizuje vo svojom
osobnom profile záujemca alebo uchádzaè.
(3) Ak registrovaný záujemca alebo uchádzaè neurèí
inak, údaje pod¾a odseku 1 písm. b) a d) sú prístupné
len verejnému obstarávate¾ovi, úradu a správcovi elektronického trhoviska.
(4) Ak záujemca alebo uchádzaè zverejní ponuku na
elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpeèí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo
sluieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch
pod¾a odseku 1 písm. e).
§ 96
(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia pod¾a tohto zákona.
(2) Registrovaný uchádzaè alebo záujemca je oprávnený kedyko¾vek zverejni na elektronickom trhovisku
ponuku tovarov, stavebných prác alebo sluieb bene
dostupných na trhu, prièom je povinný ich zaradi do
príslunej èasti pod¾a klasifikácie tovaru, stavebných
prác alebo sluieb a uvies najmenej cenu alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu zaèatia poskytovania plnenia alebo dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie doda; zverejnenou ponukou je viazaný.
(3) Verejný obstarávate¾ môe predbene akceptova
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ekonomicky najvýhodnejiu ponuku alebo ponuku
s najniou cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo sluby sú zverejnené v èase akceptovania aspoò tri ponuky.
(4) Po predbenom akceptovaní ponuky pod¾a odseku 3 je vetkým registrovaným uchádzaèom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj
o rovnakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo
sluieb [§ 95 ods. 1 písm. e)], v akej bola predbene akceptovaná ponuka, ako aj vetkým registrovaným
uchádzaèom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti
zvolili monos zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie [§ 95 ods. 1 písm. a)] informácia o predbenom akceptovaní ponuky pod¾a odseku 3.
(5) Po predbenom akceptovaní ponuky pod¾a odseku 3 je v lehote, ktorú urèí verejný obstarávate¾ a ktorá
nesmie by kratia, ne 72 hodín, je kadý registrovaný
uchádzaè alebo záujemca oprávnený predloi verejnému obstarávate¾ovi ponuku na tovar, stavebné práce
alebo sluby, ktoré sú totoné alebo ekvivalentné
s tými, ktorých ponuka bola predbene akceptovaná;
predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý
umoòuje kadému vidie, aká nová ponuka bola predloená.
(6) Po uplynutí lehoty pod¾a odseku 5 verejný obstarávate¾ akceptuje ekonomicky najvýhodnejiu ponuku
alebo ponuku s najniou cenou z ponúk, predloených pod¾a odseku 5 a ponuky, predbene akceptovanej pod¾a odseku 3.
(7) Akceptovanie pod¾a odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávate¾a uzatvori zmluvu na plnenie,
ktorým je dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných
prác alebo poskytnutie sluby, ktoré boli predmetom
akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených
v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
(8) Ministerstvo vnútra zabezpeèí, aby vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska
bol a do uzatvorenia zmluvy uchádzaè alebo záujemca
identifikovaný výluène bezvýznamovým identifikátorom a po predbenej akceptácii pod¾a odseku 3 a do
uzatvorenia zmluvy bola zverejòovaná vdy len jedna
ponuka, a to v danom èase ekonomicky najvýhodnejia
alebo s najniou cenou.
§ 97
(1) Ak z dôvodu poètu ponúk nie je moné poui postup pod¾a § 96 ods. 3,
a) verejný obstarávate¾ zadá zákazku jej zverejnením
na elektronickom trhovisku v èasti, zodpovedajúcej
klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo sluieb;
verejný obstarávate¾ môe primerane poui ustanovenia § 32 a § 34 a 37,
b) registrovaní uchádzaèi a záujemcovia predkladajú
ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska,
c) ak ide o tovary bene dostupné na trhu, na postup
verejného obstarávate¾a sa pouijú ustanovenia
o elektronickej aukcii pod¾a § 43.
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(2) Ustanovenie § 96 ods. 8 sa pri postupe pod¾a odseku 1 pouije rovnako.
§ 98
(1) Ak verejný obstarávate¾ spåòa aspoò jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného
alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje
o podmienkach zmluvy.
(2) Verejný obstarávate¾ môe poiada o predloenie
dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti, v závislosti od predmetu zákazky.

e)

f)

(3) Na rokovanie sa vzahuje povinnos pod¾a § 59
ods. 3 a 5.
§ 99
(1) Verejný obstarávate¾ pri postupe pod¾a § 91 ods. 1
písm. a) postupuje pod¾a prvej èasti, ak nie je v § 92 a
99 ustanovené inak, prièom postupuje tak, aby náklady vynaloené na predmet zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný zverejni raz
tvrroène v profile súhrnnú správu o zákazkách pod¾a
§ 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyími ako 1 000 eur,
v ktorej pre kadú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspeného uchádzaèa.
(3) Pri zákazke pod¾a § 91 ods. 1 písm. a) sa nevyaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých
to vyaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa
neposiela úradu.
(4) Ministerstvo vnútra zabezpeèí prostredníctvom
funkcionality elektronického trhoviska zverejnenie
kadej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom pod¾a
§ 92 a 99 v Centrálnom registri zmlúv;12b) na tento úèel
poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky ministerstvu vnútra potrebnú súèinnos.
(5) Verejný obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty a uchováva ich pä rokov po uzavretí zmluvy.
Podlimitné zákazky
bez vyuitia elektronického trhoviska
§ 100
(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej èasti a
a) urèí predpokladanú hodnotu zákazky pod¾a podmienok platných v èase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b) vyaduje na preukázanie splnenia podmienok úèasti doklady pod¾a § 26 ods. 2, prípadne ïalie doklady, ktorými sa preukazuje finanèné a ekonomické
postavenie a technická alebo odborná spôsobilos
pod¾a § 27 a 30 a urèí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32
ods. 10 a 12 sa pouijú primerane,
c) posudzuje splnenie podmienok úèasti pod¾a § 33
a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d) uvedie v súaných podkladoch obchodné podmien-

g)

h)
i)

j)

k)
l)

Èiastka 24

ky a podrobný opis predmetu zákazky pod¾a § 34,
ktorým sa nesmú diskriminova záujemcovia,
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súaných podkladoch
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní
od doruèenia iadosti o vysvetlenie, vetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môe poiada
o vysvetlenie najneskôr es pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
ak ide o zákazku, pri ktorej
1. môe poda námietky aj iná osoba, ne orgán tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b), na predkladanie ponúk sa pouije § 39 a na otváranie ponúk
§ 41,
2. nemôe poda námietky iná osoba, ne orgán
tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b), otvára
ponuky na mieste a v èase uvedenom vo výzve na
predkladanie ponúk a spôsobom pod¾a odseku 6,
je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu,
ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo
vyia, ne 40 000 eur ak ide o dodanie tovaru alebo
poskytnutie sluieb a 200 000 eur ak ide o uskutoènenie stavebných prác; pri jej zriaïovaní postupuje
pod¾a § 40,
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk pod¾a § 42
a pod¾a kritérií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk pod¾a § 35,
po vyhodnotení ponúk postupuje pod¾a § 44 primerane a na pri uzavretí zmluvy postupuje pod¾a § 45
primerane; ak zruí pouitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom vetkých uchádzaèov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý pouije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
urèí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahàòala èas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvet¾ovanie súaných podkladov; lehota nesmie by kratia
ako 20 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie
ponúk úradu,
urèí lehotu viazanosti ponúk tak, e zoh¾adní èas
potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy
s úspeným uchádzaèom,
môe vytvori a vies kvalifikaèný systém dodávate¾ov pod¾a § 80.

(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ pole úradu spôsobom pod¾a § 23 ods. 1. Výzva na
predkladanie ponúk obsahuje
a) údaje o verejnom obstarávate¾ovi a ïalie kontaktné
údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde mono
získa ïalie informácie,
b) informácie o predmete zákazky najmä názov a druh
zákazky, miesto dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluby, struèný
opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d) miesto a lehotu urèenú na vyiadanie súaných
podkladov alebo odkaz na prístup k súaným podkladom,
e) podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g) oznaèenie, èi sa pouije elektronická aukcia,
h) lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
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i) informáciu, èi je zákazka vyhradená pre chránené
dielne alebo chránené pracoviská,
j) dátum, èas a miesto otvárania ponúk,
k) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluieb,
l) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3) Verejný obstarávate¾ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky poui elektronickú aukciu, ak ide
o zákazku na dodanie tovaru bene dostupného na
trhu; ak ide o inú zákazku, môe poui elektronickú
aukciu.
(4) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ môe vyhradi právo úèasti len záujemcom, ktorí
majú tatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5) Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú pod¾a odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dòa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej
trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávate¾.
(6) Ak ide o zákazku, pri ktorej nemôe poda námietky iná osoba, ne orgán tátnej správy pod¾a § 137
ods. 2 písm. b),
a) verejný obstarávate¾ je povinný umoni úèas na otváraní ponúk vetkým uchádzaèom, ktorí predloili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk,
b) pred otvorením ponúk sa overí neporuenos ponúk,
c) verejný obstarávate¾ alebo komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania vetkých
uchádzaèov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa
dajú vyjadri èíslicou, urèených verejným obstarávate¾om na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejòujú,
d) kadú otvorenú ponuku komisia oznaèí poradovým
èíslom v tom poradí, v akom bola predloená,
e) verejný obstarávate¾ najneskôr do piatich dní odo
dòa otvárania ponúk pole vetkým uchádzaèom,
ktorí predloili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk; zápisnica obsahuje údaje zverejnené pod¾a písmena c),
f) ak je ponuka predloená elektronicky, musí by
predloená v oznámených formátoch kódovania
a ifrovania dokumentov a komunikaèných formátoch a tak, aby obsah ponuky bolo moné sprístupni a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
prièom otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie
ponuky komisii; verejný obstarávate¾ vylúèi uchádzaèa, ak obsah jeho ponuky nie je moné sprístupni.
(7) Ak ide o zákazku na poskytnutie sluieb, ktorých
predmetom sú poradenské sluby v oblasti riadenia
a s nimi súvisiace sluby, právnické sluby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie, sluby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo ostatné sluby pod¾a prílohy è. 3, kategória 27, pri ktorých je
kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie
a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo
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v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávate¾
a) môe poui ako kritérium na vyhodnotenie ponúk
aj podmienky úèasti a predchádzajúce skúsenosti
s uchádzaèom alebo záujemcom, a to aj vo vzahu
k fyzickej osobe, ktorá tieto sluby poskytuje alebo
v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b) nie je povinný poui elektronickú aukciu a
c) môe uzatvori zmluvu s ktorýmko¾vek uchádzaèom, ktorý splní podmienky úèasti, umiestni sa na
niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzaèov
a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac
ne 20 %, ne je hodnota plnenia uchádzaèa, ktorý
sa umiestnil ako prvý v poradí.
§ 101
(1) Ak verejný obstarávate¾ spåòa aspoò jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného
alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje
o podmienkach zmluvy.
(2) Verejný obstarávate¾ vypracuje a pole oznámenie o zaèatí priameho rokovacieho konania úradu spôsobom pod¾a § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy
na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy.
V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO),
kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávate¾a,
b) názov a struèný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku pouitia pod¾a § 58 a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie pouité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzahuje na pouitie
priameho rokovacieho konania pod¾a § 58 písm. c), ak
ide o mimoriadnu udalos pod¾a osobitného predpisu, 16a) a pod¾a § 58 písm. e).
(4) Verejný obstarávate¾ môe poiada o predloenie
dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(5) Na rokovanie sa vzahuje povinnos pod¾a § 59
ods. 3.
§ 102
(1) Verejný obstarávate¾ pole úradu informáciu
o uzavretí zmluvy spôsobom pod¾a § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a) identifikáciu verejného obstarávate¾a,
b) predmet zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu
a dátum uzavretia zmluvy,
d) poèet uchádzaèov, ktorí predloili ponuku,
e) poèet vylúèených uchádzaèov alebo záujemcov,
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f) identifikáciu úspeného uchádzaèa alebo uchádzaèov,
g) odôvodnenie splnenia podmienky na pouitie postupu pod¾a § 101.

ré sú bene dostupné na trhu, ponúkne za cenu niiu
alebo rovnú cene urèenej pod¾a odseku 1.

(2) Zo zadávania podlimitnej zákazky sa evidujú
vetky doklady a uchovávajú sa pä rokov po uzavretí
zmluvy..

(4) Ak ide o oznámenie o uzavretých zmluvách
a o uchovávanie dokladov, verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a § 102 primerane..

Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12b
) § 5a ods. 8 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov..

95. Za § 102 sa vkladajú § 102a a 102b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Podlimitné zákazky
s vyuitím porovnania cien
§ 102a
(1) Úrad vedie zoznam vybraných tovarov, stavebných prác a sluieb, ktoré sú bene dostupné na trhu
(ïalej len porovnávací zoznam). Pri zaradení tovaru,
stavebnej práce alebo sluby, ktoré sú bene dostupné
na trhu do porovnávacieho zoznamu, vychádza úrad
z preh¾adu najèastejie obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo sluieb, ktoré sú bene dostupné na
trhu. Porovnávací zoznam obsahuje ku kadému tovaru, stavebnej práci alebo slube, ktoré sú bene dostupné na trhu, jeho slovný názov, klasifikáciu pod¾a
hlavného slovníka obstarávania, identifikáciu obstarávate¾a, cenu, za ktorú obstaral konkrétny tovar, stavebnú prácu alebo slubu vo¾ne dostupnú na trhu
a jednotkovú obstarávaciu cenu urèenú váeným priemerom za predchádzajúci kalendárny tvrrok; na úèely urèenia jednotkovej ceny váeným priemerom úrad
vychádza z údajov z elektronického trhoviska, ako aj
z vlastných poznatkov o realizovaných verejných obstarávaniach.
(2) Porovnávací zoznam zverejòuje úrad vo vestníku
a na webovom sídle úradu vdy do desiatich dní odo
dòa skonèenia kalendárneho tvrroka za predchádzajúci kalendárny tvrrok.
(3) Podrobnosti o vytváraní, vedení, aktualizovaní,
zverejòovaní zoznamu, ako aj o spôsobe získavania
potrebných informácií ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 102b
(1) Ak ide o dodanie tovaru, stavebnej práce alebo
sluby, ktoré sú zaradené v porovnávacom zozname,
verejný obstarávate¾ môe vyzva na rokovanie jedného
alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje
o podmienkach zmluvy. Verejný obstarávate¾ pri urèovaní ceny zákazky urèí cenu najviac v sume pod¾a porovnávacieho zoznamu z ceny urèenej váeným priemerom.
(2) Verejný obstarávate¾ uzavrie zmluvu so záujemcom, ktorý mu tovar, stavebné práce alebo slubu, kto-

(3) Pre náleitosti zmluvy sa pouijú ustanovenia
§ 99 ods. 3 prvej vety rovnako.

96. V § 108b odsek 6 znie:
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný
posla oznámenie o výsledku verejného obstarávania
do
a) 12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie v európskom vestníku
a vo vestníku, ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti
obrany a bezpeènosti,
b) 12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti..
97. V § 108j ods. 1 písm. h) sa slová platnos takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nahrádzajú slovami platnos zmlúv, ako aj opakujúcich sa
zmlúv, uzatvorených postupom pod¾a tohto písmena.
98. V § 108j ods. 1 písm. j) sa vypúajú slová od
dodávate¾a, ktorý konèí podnikanie,.
99. V § 108j ods. 1 písm. k) sa slová 50 % nahrádzajú slovami 20 %.
100. V § 108k ods. 1 sa vypúajú slová písm. f) alebo písm. g).
101. V § 108l ods. 2 písm. a) a odseku 4 sa vypúajú
slová písm. f) alebo písm. g).
102. § 109 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Orgánmi úradu sú:
a) predseda úradu,
b) podpredseda úradu,
c) rada..
103. V § 110 odsek 1 znie:
(1) Na èele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu
zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkèného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle
Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom
denníku celotátnej periodickej tlaèe. Vláda vyberá
kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypoèutia kandidátov, ktorého súèasou je aj prezentácia
projektu riadenia a rozvoja úradu, vypracovaného kandidátom na predsedu úradu. Ïalie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu urèí uznesenie vlády; § 111a ods. 1 písm. a) a c) sa pouijú
primerane..
104. V § 110 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú by èlenmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú
vystupova v ich mene alebo pôsobi v ich prospech..
105. V § 111 ods. 3 a 4 sa slová vláda Slovenskej republiky nahrádzajú slovom vláda.
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106. Za § 111 sa vkladajú § 111a a 111d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Rada
§ 111a
(1) Rada má devä èlenov. Èlenmi rady sú predseda
úradu, podpredseda úradu a sedem osôb, ktorých vymenúva a odvoláva vláda (ïalej len èlen rady menovaný vládou). Spôsob výberu èlenov rady menovaných
vládou urèí uznesenie vlády tak, aby
a) v dostatoènom èasovom predstihu bola zverejnená
výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na
èlena rady menovaného vládou,
b) najmenej 15 pracovných dní pred dòom vymenovania boli na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej
republiky zverejnené ivotopisy kandidátov na èlena
rady menovaného vládou s uvedením kde vykonávali
odbornú prax vo verejnom obstarávaní a kto kandidátov navrhol,
c) po vymenovaní bola na webovom sídle Úradu vlády
Slovenskej republiky zverejnená informácia o èlenoch rady vymenovaných vládou spolu s dôvodom
výberu kadého èlena a struèným odôvodnením odmietnutia ostatných kandidátov na èlena rady menovaného vládou.
(2) Ak ide o skonèenie funkcie èlena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkèného obdobia, vláda vymenuje nového èlena rady vdy najneskôr mesiac
pred uplynutím funkèného obdobia doterajieho èlena
rady a vymenovaný èlen rady sa ujme funkcie v deò nasledujúci po dni uplynutia funkèného obdobia doterajieho èlena rady.
(3) Èlenom rady nesmie by iný zamestnanec úradu
ne pod¾a odseku 1 druhej vety.
(4) Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedom rady je podpredseda úradu.
(5) Èlenstvo v rade je nezastupite¾né. Èlen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov18a) spojených s úèasou na rokovaní
rady.
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b) má spôsobilos na právne úkony a je bezúhonná,
c) má vysokokolské vzdelanie najmenej druhého
stupòa a najmenej pä rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, za trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia slobody bol podmieneène odloený alebo za trestný èin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnos sa preukazuje doloeným výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace.
§ 111c
(1) Výkon funkcie èlena rady menovaného vládou sa
skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Vzdanie sa funkcie èlena rady menovaného vládou je úèinné doruèením písomného oznámenia
o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa èlen rady menovaný vládou vzdal funkcie,
zostáva vo funkcii a do vymenovania nového èlena
rady.
(3) Vláda odvolá èlena rady menovaného vládou, ak
a) bol právoplatne odsúdený za
1. úmyselný trestný èin,
2. trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia slobody nebol podmieneène odloený, alebo
3. trestný èin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie èlena rady,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony,
c) sa nezúèastní na viac ako iestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúèastní ani na
jednom rokovaní rady poèas tyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 111d

(6) Funkèné obdobie èlena rady menovaného vládou
je päroèné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.

(1) Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu pod¾a § 139 ods. 2 a 4 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých pod¾a osobitného predpisu18b) rozhoduje vedúci ústredného orgánu tátnej správy.

(7) Ak sa výkon funkcie èlena rady menovaného vládou skonèí pred uplynutím funkèného obdobia, nového èlena rady môe vláda vymenova len na zvyok takto skonèeného funkèného obdobia.

(2) Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia
pod¾a § 139 ods. 1 a 4 mimo odvolacieho konania,
o návrhu pod¾a § 9a ods. 10 a o návrhu pod¾a § 10a
ods. 3.

(8) Podrobnosti o organizácii èinnosti rady, rokovaní
a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finanèných
nárokoch èlena rady menovaného vládou pod¾a tohto
zákona, ako aj odmenu èlena rady menovaného vládou
urèí tatút rady, ktorý na návrh rady schva¾uje vláda.

(3) Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady.
V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda rady.

§ 111b
(1) Za èlena rady menovaného vládou môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) je obèanom Slovenskej republiky,

(4) Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny
vetkých èlenov.
(5) Rokovania rady sú neverejné.
(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej
sa uvedie hlasovanie jednotlivých èlenov rady.
(7) Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady,
v jeho neprítomnosti podpredseda rady, ak v § 142
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ods. 8 nie je ustanovené inak. Èlen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má
právo, aby sa jeho odliné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Odliné stanovisko èlena rady sa doruèuje
a uverejòuje rovnako ako ostatné èasti rozhodnutia.

a ods. 2 písm. a) a b), súèasne s ich zverejnením
v profile,
c) monos získa informácie z vestníka v truktúrovanej podobe a na tento úèel bezodplatne zverejní prísluné programové rozhranie..

(8) Èlen rady je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci, k úèastníkom konania alebo k ich zástupcom mono ma pochybnos o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci
zúèastnil na konaní na inom stupni..

112. Názov iestej èasti druhej hlavy znie: CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA.

Poznámky pod èiarou k odkazom 18a a 18b znejú:

18a) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
18b
) § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov..

107. V § 112 písm. g) sa na konci pripájajú slová
a register osôb so zákazom úèasti vo verejnom obstarávaní (ïalej len register osôb so zákazom),.
108. V § 112 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a s) sa oznaèujú ako písmená h) a r).
109. V § 112 písmeno h) znie:
h) akredituje právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejné obstarávanie a certifikuje nástroje
a prostriedky verejného obstarávania,.
110. V § 112 písm. m) sa slová § 96 ods. 4 nahrádzajú slovami § 101 ods. 2.
111. § 113 sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Osobitnou èasou vestníku je elektronické úloisko, na ktorom sú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
povinní zabezpeèi si zriadenie profilu, v ktorom uverejòujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje
zákon. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ plnia povinnos zabezpeèi si zriadenie profilu a uverejòova v òom
informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý urèí úrad v rámci funkcionality informaèného systému vestníka.
(4) Úrad je povinný, na úèely pod¾a odseku 3, umoni verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi cez
prísluné technické rozhranie vytvori si profil a uverejòova v òom informácie a dokumenty.
(5) Úrad zabezpeèí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka kadému monos aktivova
alebo deaktivova si monos prijímania informácií
pod¾a odseku 6 písm. b) pre vetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo sluby, v súlade s klasifikáciou pod¾a slovníka obstarávania na úrovni skupiny.
Prijímanie informácií pod¾a prvej vety mono aktivova
len po oznámení adresy na elektronickú komunikáciu
úradu.
(6) Úrad zabezpeèí
a) dostupnos kadého profilu verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a na rovnakom mieste a rovnakým
spôsobom, ako zabezpeèuje dostupnos vestníka
a monos bezodplatného verejne prístupného vyh¾adávania v kadom profile a aj naprieè profilmi,
b) zaslanie informácie na adresy a v rozsahu pod¾a odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty, zverejnené pod¾a § 49a ods. 1 písm. a)

113. § 116 a 117 znejú:
§ 116
(1) Certifikáciou je na úèely tohto zákona osvedèenie
súladu dokumentov, prostriedkov, postupov a èinností
pouívaných vo verejnom obstarávaní s týmto zákonom.
(2) Certifikáciu vykonáva úrad na iados.
(3) iados o certifikáciu obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania iadate¾a,
b) právnu formu iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo organizácie iadate¾a, ak je pridelené,
d) oznaèenie dokumentov, prostriedkov, postupov
a èinností, ktorých certifikácia sa iada.
(4) Prílohou k iadosti o certifikáciu sú
a) vzory dokumentov, ak sa iados týka certifikácie
dokumentov,
b) podrobný opis postupov a èinností, ak sa iados týka certifikácie postupov a èinností,
c) podrobná technická pecifikácia, ak sa iados týka
certifikácie prostriedkov,
d) znalecký posudok, ak sa iados týka certifikácie
systému na uskutoènenie elektronickej aukcie.
(5) Ak ide o systémy slúiace na uskutoènenie elektronických aukcií, úrad vykoná certifikáciu len na základe odborného posúdenia systému na uskutoènenie
elektronickej aukcie znalcom alebo znaleckým ústavom v príslunom odbore a odvetví.21)
(6) Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému na uskutoènenie elektronickej aukcie
overí a osvedèí, e systém na uskutoènenie elektronickej aukcie
a) je spôsobilý na uskutoènenie elektronickej aukcie,
b) je bezpeèný z h¾adiska ochrany údajov, ktoré budú
prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané,
c) spåòa poiadavky na uskutoènenie elektronickej
aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodraní princípov pod¾a § 9 ods. 3 a podmienok pod¾a § 18 ods. 4
písm. b) a h),
d) je spôsobilý úplne, presne a neodstránite¾ne zaznamena celý priebeh elektronickej aukcie.
(7) Úrad rozhodne o iadosti o certifikáciu do 30 dní
odo dòa doruèenia iadosti. Ak iados o certifikáciu
nespåòa vetky poadované náleitosti, úrad vyzve iadate¾a, aby ich v urèenej lehote doplnil. Ak ich iadate¾
v urèenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a iados mu s prílohami vráti.
(8) Rozhodnutie o certifikácii obsahuje vzor doku-
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mentu, podrobný opis postupu alebo èinnosti alebo
oznaèenie prostriedku, ktorých sa certifikácia týka.
Proti rozhodnutiu o certifikácii nie je moné poda opravný prostriedok a nie je preskúmate¾né súdom.
(9) Úrad certifikáciu zruí aj z vlastnej iniciatívy, ak
zistí nesúlad medzi certifikovaným dokumentom, prostriedkom, postupom alebo èinnosou a týmto zákonom.
(10) Elektronickú aukciu je moné uskutoèòova len
prostredníctvom certifikovaného systému na uskutoènenie elektronickej aukcie.
§ 117
(1) Osoba, ktorá pouíva na èinnosti vo verejnom obstarávaní certifikované dokumenty, postupy, èinnosti
alebo prostriedky, môe poiada o akreditáciu.
(2) Akreditáciu vykoná úrad na iados, ktorá obsahuje
a) údaje pod¾a § 116 ods. 3 písm. a) a c),
b) oznaèenie certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov a èinností, ktoré iadate¾ pouíva,
c) oznaèenie rozhodnutia úradu o akreditácii dokumentov, prostriedkov, postupov a èinností pod¾a
písmena b).
(3) Akreditácia sa vykoná zápisom do zoznamu akreditovaných osôb, ktorý vedie úrad. Zoznam akreditovaných osôb obsahuje ku kadej akreditovanej osobe
údaje pod¾a odseku 2.
(4) Úrad vyèiarkne akreditovanú osobu zo zoznamu
akreditovaných osôb, ak
a) zistí poruenie povinnosti pod¾a odseku 5,
b) o to akreditovaná osoba poiada,
c) akreditovaná osoba zanikne, zomrie alebo je právoplatne vyhlásená za màtvu.
(5) Akreditovaná osoba je povinná vykonáva èinnosti vo verejnom obstarávaní výluène prostredníctvom
certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov
alebo èinností.
(6) Èinnosti vo verejnom obstarávaní môe verejný
obstarávate¾, obstarávate¾ a osoba pod¾a § 7 vykonáva
aj ako akreditovaná osoba alebo prostredníctvom akreditovanej osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

114. Poznámka pod èiarou k odkazu 22 sa vypúa.
115. § 118 a 127 vrátane nadpisov sa vypúajú.
116. V § 128 ods. 1 druhá veta znie: Podnikate¾ vo
verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok
úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikate¾ov..
117. V § 128 odsek 3 znie:
(3) Údaje zapísané v zozname podnikate¾ov sú úèinné voèi kadému verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overova a verejný obstarávate¾ alebo
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obstarávate¾ je povinný na úèely posudzovania splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a
§ 26 zabezpeèi preukázanie splnenia podmienok úèasti vyiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikate¾ov alebo potvrdenia úradu o tom, e údaj nie je zapísaný v zozname podnikate¾ov pod¾a § 133 ods. 2..
118. V § 128 ods. 5 sa slová jeden rok nahrádzajú
slovami tri roky.
119. § 128 sa dopåòa odsekmi 6 a 9, ktoré znejú:
(6) Podnikate¾, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom èlenskom táte, je na úèely zápisu a zmeny
údajov v zozname podnikate¾ov oprávnený predloi
rovnocenné doklady, vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný prísluným orgánom iného èlenského tátu, ktorý
obsahuje potvrdenie skutoèností, ktoré sú predmetom
zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikate¾ov.
(7) Úrad zabezpeèí, aby prostredníctvom funkcionality zoznamu podnikate¾ov bolo moné v zozname vyh¾adáva a na informaèné úèely zoraïova podnikate¾ov spôsobom, ktorý bude bra do úvahy jednotlivé
údaje a ich hodnoty zapísané v zozname, alebo ich
kombináciu.
(8) Na zverejòovanie údajov a dokumentov v zozname podnikate¾ov, ktoré sú prístupné verejnosti, sa pouije ustanovenie § 20 prvá a druhá veta primerane.
(9) Zoznam podnikate¾ov je informaèným systémom
verejnej správy, ktorého správcom je úrad..
120. § 129 znie:
§ 129
(1) iados o zápis do zoznamu podnikate¾ov obsahuje
a) obchodné meno alebo názov a adresu miesta podnikania alebo sídla podnikate¾a,
b) predmet podnikania,
c) právnu formu podnikate¾a,
d) identifikaèné èíslo organizácie,
e) zoznam èlenov tatutárneho orgánu s uvedením ich
mien, priezvisk a dátumov narodenia,
f) kontaktné údaje na úèely elektronickej komunikácie,
g) ak má podnikate¾ záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s takouto registráciou
a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
h) dátum a zaruèený elektronický podpis alebo vlastnoruèný podpis osoby, oprávnenej kona v mene
podnikate¾a.
(2) Prílohou je èestné vyhlásenie pod¾a § 26 ods. 2
písm. f) a g). Doklady pod¾a § 26 ods. 2 písm. a) a e)
podnikate¾ k iadosti neprikladá, ale úrad je povinný
získa ich z informaèného systému verejnej správy,
v ktorom sú predmetné údaje vedené a na tento úèel je
správca alebo prevádzkovate¾ tohto informaèného systému povinný ich úradu poskytnú vo forme elektronického odpisu pod¾a osobitného zákona;12a) ak doklad
pod¾a § 26 ods. 2 písm. e) nie je moné získa takýmto
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spôsobom, podnikate¾ ho na výzvu úradu k iadosti priloí ako prílohu.
(3) iados je moné poda aj elektronickými prostriedkami, podpísanú zaruèeným elektronickým podpisom. Ak prílohy k iadosti neexistujú v origináli
v elektronickej podobe, doruèujú sa úradu v listinnej
podobe.
(4) Vzor iadosti zverejòuje úrad na svojom webovom
sídle, a to ako elektronický formulár.
(5) Na úèel pod¾a odseku 1 písm. g) je úrad povinný
sprístupni obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so iadosou..
121. V § 130 ods. 2 sa èíslovka 15 nahrádza slovami
piatich pracovných.
122. § 130 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak podnikate¾ v iadosti súhlasí s registráciou na
elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do
zoznamu podnikate¾ov oznámi ministerstvu vnútra..
123. § 132 vrátane nadpisu znie:
§ 132
Zmena údajov
(1) Ak dôjde k zmene údajov pod¾a § 129 ods. 1
písm. a) a e), podnikate¾ je povinný oznámi to úradu
do 30 dní odo dòa zmeny údajov a s priloením aktuálneho dokladu preukazujúceho zmenu; povinnos doloi aktuálny doklad sa nevzahuje na zmenu údajov,
ktoré sú vedené v informaènom systéme verejnej správy a ustanovenia § 129 ods. 2 platia rovnako. Ak podnikate¾ zmení adresu na elektronické doruèovanie alebo
ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; ustanovenie § 129 ods. 5 platí
rovnako.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 podnikate¾ vykoná
prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého
vzor zverejòuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako
elektronický formulár.
(3) Oznámenie o zmene údajov je moné poda aj
elektronickými prostriedkami podpísané zaruèeným
elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doruèujú sa úradu v listinnej podobe.
(4) Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu
na zápis zmeny údajov sa pouijú ustanovenia o vybavení iadosti o zápis do zoznamu podnikate¾ov rovnako.
(5) Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikate¾ov
na základe oznámených zmien a doruèených dokladov.
Na úèely aktualizácie údajov je správca alebo prevádzkovate¾ informaèného systému povinný poskytnú úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informaènom systéme, vo forme elektronického odpisu pod¾a osobitného
zákona.12a)
(6) Úrad predåi platnos zápisu v zozname podnikate¾ov, ak podnikate¾ najneskôr 30 dní pred uplynutím
platnosti zápisu podá novú iados s dokladmi pod¾a
§ 129 a spåòa podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 26 ods. 1..
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124. § 133 znie:
§ 133
(1) Úrad vydá podnikate¾ovi, ktorého sa zápis týka,
výpis zo zoznamu podnikate¾ov, a to vo forme elektronického odpisu pod¾a osobitného zákona.12a)
(2) Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi vo vzahu k uchádzaèovi
alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikate¾ov alebo
prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, e
údaje v zozname podnikate¾ov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poiada..
125. V § 134 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Úrad rozhodne o vyèiarknutí zo zoznamu podnikate¾ov toho, kto prestal spåòa podmienky úèasti vo
verejnom obstarávaní pod¾a § 26 ods. 1.
(3) Ak ide o podnikate¾a, ktorému bol uloený zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní, úrad rozhodne o jeho
vyèiarknutí zo zoznamu podnikate¾ov vdy v rozhodnutí o uloení zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní. Ak
ide o iného podnikate¾a, ne pod¾a prvej vety, úrad mu
oznámi zistenie dôvodu vyèiarknutia zo zoznamu podnikate¾ov pod¾a odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dòa doruèenia oznámenia. Ak sa
v tejto lehote podnikate¾ nevyjadrí alebo z vyjadrenia
nie je zrejmé, e nie je dôvod na vyèiarknutie, úrad rozhodne o vyèiarknutí podnikate¾a zo zoznamu.
(4) Ak bol podnikate¾ vyèiarknutý zo zoznamu podnikate¾ov, opätovne ho mono zapísa do zoznamu podnikate¾ov a potom, ako odpadne dôvod, pre ktorý bol
zo zoznamu podnikate¾ov vyèiarknutý..
126. § 134 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak ide o podnikate¾a, ktorý je registrovaný na
elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu
vnútra vyèiarknutie podnikate¾a zo zoznamu podnikate¾ov zároveò s vyèiarknutím..
127. V § 136 ods. 9 sa slová Verejný obstarávate¾ 
nahrádzajú slovami Ak ide o zákazku, pri ktorej môe
poda námietky aj iná osoba, ne orgán tátnej správy
pod¾a § 137 ods. 2 písm. b),.
128. V § 138 odsek 12 znie:
(12) Doruèenie námietky nemá odkladný úèinok na
konanie kontrolovaného; ustanovenia § 41 ods. 2 a § 45
ods. 6 tým nie sú dotknuté..
129. V § 138 odsek 19 znie:
(19) S podaním námietok je navrhovate¾ povinný
zloi na úèet úradu kauciu; táto povinnos sa nevzahuje na orgán tátnej správy, ktorý podá námietky pod¾a § 137 ods. 2 písm. b). Kaucia musí by pripísaná na
úèet úradu najneskôr posledný deò lehoty na doruèenie námietok pod¾a odseku 5 písm. a) a e) a najneskôr
v deò doruèenia námietok pod¾a odseku 5 písm. f). Výka kaucie pri podaní námietok je
a) pred otváraním èastí ponúk oznaèených ako Kritériá
1. 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri
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zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie
sluieb, najviac vak 4 000 eur,
2. 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutoènenie stavebných prác, najviac vak 10 000 eur,
3. 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri
zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie sluieb, najviac vak 2 000 eur,
4. 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutoènenie stavebných prác, najviac vak 5 000 eur,
b) po otváraní èastí ponúk oznaèených ako Kritériá
1 % z ponukovej ceny uchádzaèa najviac 300 000
eur, prièom ponukovou cenou sa rozumie celková
cena ponúknutá navrhovate¾om za predmet zákazky; za ponukovú cenu sa povauje aj èistá súèasná
hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby,
c) 3 000 eur, ak nie je moné urèi výku kaucie pod¾a
písmena a) alebo b),
d) 1 % z ponukovej ceny uchádzaèa pri vylúèení uchádzaèa pre mimoriadne nízku ponuku pod¾a § 42
ods. 5, najmenej vak 600 eur a najviac 30 000 eur;
ustanovenie písmen b) a c) sa pouije primerane..
130. V § 138 ods. 21 sa na konci pripája veta, ktorá
znie: Ak ide o konanie o námietke pri zákazkách, pri
ktorých môe poda námietku len orgán tátnej správy
pod¾a § 137 ods. 2 písm. b), úrad o námietke koná
v samostatnom konaní o námietkach, ktoré sa zaène
dòom doruèenia námietky..
131. V § 139 ods. 2 sa vypúa slovo výsledným.
132. V § 139 odsek 5 znie:
(5) Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dòa
doruèenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu. Rozhodnutie úradu
podpisuje osoba, o ktorej to urèí vnútorný predpis úradu. Ak úrad v lehote pod¾a prvej vety rozhodnutie nevydá, predpokladá sa, e vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol; za deò doruèenia rozhodnutia sa
v tomto prípade povauje tretí deò odo dòa uplynutia
lehoty pod¾a prvej vety..
133. V § 139 odsek 7 znie:
(7) Úrad v konaní o námietkach preskúmava len zákonnos postupu kontrolovaného a úvahy, ktorými sa
kontrolovaný pri postupe pod¾a tohto zákona riadil,
preskúmava úrad len vtedy, ak sú celkom zjavne mimo
medzí, ktoré ustanovuje tento zákon. Úrad je viazaný
obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom tátnej správy pod¾a § 137
ods. 2 písm. b)..
134. V § 139 odsek 10 znie:
(10) Rozhodnutie úradu pod¾a odseku 1 je preskúmate¾né súdom. aloba musí by podaná do 30 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia úradu..
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135. § 140 znie:
§ 140
Námietky nemono poda
a) pri podlimitných zákazkách pod¾a § 91 ods. 1
písm. a), pri ktorých verejný obstarávate¾ postupoval pod¾a § 92 a 99,
b) pri podlimitných zákazkách pod¾a § 91 ods. 1
písm. b), pri ktorých verejný obstarávate¾ postupoval pod¾a § 100 a 102, ak je predpokladaná hodnota
zákazky rovná alebo niia, ne 40 000 eur ak ide
o dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb
a 200 000 eur ak ide o uskutoènenie stavebných
prác; to neplatí ak ide o námietky podané orgánom
tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b)..
136. V § 141 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak úrad v konaní o námietkach vyhovie námietke vo vzahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex
ante kontroly a verejný obstarávate¾ sa neodchýlil od
oznámenia úradu o výsledku ex ante kontroly, pokia¾
ide o obsah èi rozsah týchto dokumentov, je úrad povinný v rozhodnutí osobitne odôvodni, preèo v konaní
o námietkach rozhodol inak, ako v ex ante kontrole
a aká zmena okolností ho k tomu viedla..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
137. § 142 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Odvolanie
§ 142
(1) Proti rozhodnutiu o námietkach, s výnimkou rozhodnutia pod¾a § 139 ods. 1, môe úèastník konania
o námietkach poda odvolanie. Odvolanie musí by doruèené úradu do desiatich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o námietkach.
(2) S podaním odvolania je úèastník konania povinný
zloi na úèet úradu kauciu; táto povinnos sa nevzahuje na podanie odvolania v prípade, ak úrad v konaní
o námietkach nevydal rozhodnutie v lehote pod¾a § 139
ods. 5. Kaucia musí by pripísaná na úèet úradu najneskôr posledný deò lehoty na podanie odvolania pod¾a
odseku 1. Kaucia je príjmom úradu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, inak úrad
vráti kauciu do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o námietkach.
(3) Výka kaucie pri podaní odvolania proti rozhodnutiam o námietkach je, ak ide o zadávanie
a) nadlimitnej zákazky, dvojnásobok sumy kaucie,
ktorú bol navrhovate¾ povinný zloi pri podaní námietky, voèi rozhodnutiu o ktorej odvolanie smeruje,
b) podlimitnej zákazky, 3 000 eur.
(4) Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní
sa primerane pouijú ustanovenia § 138, § 139 a § 141.
(5) Ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, podanie
odvolania má odkladný úèinok po dobu trvania lehoty
pod¾a odseku 8 prvej vety alebo do dòa právoplatnosti
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rozhodnutia o odvolaní, pod¾a toho, ktorá skutoènos
nastane skôr. Ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
má podanie odvolania odkladný úèinok po dobu trvania lehoty pod¾a odseku 8 prvej vety alebo do dòa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, pod¾a toho, ktorá
skutoènos nastane skôr len vtedy, ak rada do desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia odvolania rozhodne o tom, e podanie odvolania má odkladný úèinok; ak rada v tejto lehote rozhodnutie nevydá,
predpokladá sa, e podanie odvolania nemá odkladný
úèinok.
(6) Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom
rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(7) Rada v odvolacom konaní rozhodne vdy vo veci
samej, prièom ak sú na to dôvody, rada rozhodnutie
zmení a v opaènom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8) Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dòa doruèenia úplného odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní
podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti podpredseda rady alebo sluobne najstarí èlen rady.
(9) Rada je povinná preskúma i oneskorené odvolanie, èi neodôvodòuje zmenu alebo zruenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania..
138. Za § 142 sa vkladajú nové § 143 a 145, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
§ 143
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§ 145
Preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1) Rozhodnutie pod¾a § 139 ods. 1 a 4, ktoré je právoplatné, môe z vlastného podnetu preskúma rada.
(2) Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava
rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste prokurátora.
(3) Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zruí alebo zmení, ak bolo
vydané v rozpore so zákonom. Pri zruení alebo zmene
rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyse¾ne boli èo najmenej dotknuté.
(4) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada
z právneho stavu a skutkových okolností v èase vydania rozhodnutia. Nemôe preto zrui alebo zmeni rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné
rozhodnutie vychádzalo.
(5) Rada nemôe mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrui alebo zmeni po uplynutí troch rokov odo
dòa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(6) Proti rozhodnutiu rady o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemono poda odvolanie. Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania sa primerane pouijú ustanovenia § 138, § 139
a § 141 a 143..
139. Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 145a

(1) Ak o odvolaní nebolo rozhodnuté, mono ho vzia
spä. Ak úèastník konania vzal odvolanie spä, nemôe
ho poda znova.
(2) Ak sa úèastník konania vzdá odvolania alebo vezme svoje odvolanie spä, rozhodnutie o námietkach nadobudne právoplatnos dòom doruèenia vzdania sa
alebo spävzatia odvolania úradu.
(3) Rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné
márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo
dòom doruèenia rozhodnutia rady pod¾a § 142 ods. 7
o odvolaní úèastníkom konania a vykonate¾né uplynutím lehoty na plnenie.
(4) Proti rozhodnutiu rady o odvolaní a proti rozhodnutiu rady pod¾a § 142 ods. 5 nemono poda opravný
prostriedok.
(5) Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmate¾né
súdom. aloba musí by podaná do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia rady o odvolaní. Rozhodnutie rady
pod¾a § 142 ods. 5 nie je preskúmate¾né súdom..
§ 144
Protest prokurátora
Na konanie o proteste prokurátora sa primerane pouijú ustanovenia § 138, § 139, § 141 a 143 a § 145.

Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania
Úrad môe úèastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o námietkach úspech, uloi povinnos nahradi trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého
posudku.
§ 145b
Ex ante kontrola
(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku, financovanú èo aj
z èasti z prostriedkov Európskej únie, verejný obstarávate¾ môe poiada úrad o výkon ex ante kontroly pred
vyhlásením alebo zaèatím verejného obstarávania, a to
vo vzahu k dokumentom, proti ktorým je moné poda
námietku pod¾a § 138 ods. 2 písm. a) a c); ex ante kontrola sa nevzahuje na posudzovanie poiadaviek na
technické pecifikácie, funkèné charakteristiky a odborné poiadavky predmetu zákazky pod¾a § 34.
(2) Na ex ante kontrolu verejného obstarávania sa
nevzahuje postup pod¾a § 146 a 146d.
(3) Výsledkom ex ante kontroly je oznámenie úradu
verejnému obstarávate¾ovi, obsahujúce kontatovanie
o súlade alebo nesúlade predloených dokumentov
s týmto zákonom, ktoré úrad doruèí verejnému obstarávate¾ovi. Úrad vydá oznámenie pod¾a prvej vety do 30
dní odo dòa doruèenia dokumentov verejným obstará-
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vate¾om. Ak úrad v oznámení pod¾a prvej vety nekontatuje súlad vetkých predloených dokumentov
s týmto zákonom, oznaèí v oznámení tie èasti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie
k nesúladu struèné odôvodnenie.
(4) Úrad na úèely informovania verejných obstarávate¾ov a obstarávate¾ov o postupoch, ktoré sú v súlade
s týmto zákonom, zverejòuje oznámenie pod¾a odseku 3 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané na
webovom sídle úradu najneskôr do 30 dní po uzavretí
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania..
140. V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak úrad v konaní o námietkach zistí iné poruenie tohto zákona, ne o ktorom rozhodol v konaní o námietkach, informuje o tom verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a s uvedením ustanovení tohto zákona,
ktoré boli poruené a údajom, èi zistené poruenie zákona malo, mohlo ma alebo nemalo vplyv na výsledok
verejného obstarávania..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
141. V § 147 ods. 1 sa slová zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami nahrádzajú slovami pri zákazkách, ktoré
nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami.
142. V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúajú slová podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a.
143. V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová so
zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia a slovo ich sa nahrádza slovom jeho.
144. V § 149 ods. 1 písm. d) sa slová § 96 ods. 4 nahrádzajú slovami § 101 ods. 2.
145. V § 149 ods. 1 písm. f) sa slová § 9 ods. 3 nahrádzajú slovami § 10a ods. 1.
146. V § 149 ods. 2 v úvodnej vete sa èíslovka 300
nahrádza èíslovkou 1 000.
147. V § 149 ods. 2 písm. h) sa slová § 99 nahrádzajú slovami § 100.
148. V § 149 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmená j) a k) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
149. V § 149 ods. 2 písmeno i) znie:
i) poruil princíp transparentnosti, princíp rovnakého
zaobchádzania alebo princíp nediskriminácie okrem
správnych deliktov pod¾a odseku 1 a písmen a) a h)
a medzi týmto poruením a vyhodnotením ponúk
alebo výberom záujemcov alebo uchádzaèov je priama príèinná súvislos,.
150. V § 149 sa odsek 2 dopåòa písmenami k) a l), ktoré znejú:
k) poruil povinnos pod¾a § 9a ods. 3,
l) poruil povinnos pod¾a § 49a ods. 1..
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151. V § 149 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Úrad uloí
a) uchádzaèovi, záujemcovi alebo dodávate¾ovi pokutu
od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na úèely
preukázania osobného postavenia, finanèného
a ekonomického postavenia alebo technickej alebo
odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo
na úèely zápisu údajov do zoznamu podnikate¾ov
predloí informácie, doklady alebo èestné vyhlásenie pod¾a § 32 ods. 11, ktoré sú uchádzaèom, záujemcom alebo dodávate¾om sfalované alebo pozmenené tak, e nezodpovedajú skutoènosti a majú
alebo by mohli ma vplyv na posúdenie osobného
postavenia, finanèného a ekonomického postavenia
alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech,
b) uchádzaèovi, záujemcovi alebo dodávate¾ovi zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu
1. jedného roka, ak najmenej v troch po sebe nasledujúcich referenciách dosiahol výslednú hodnotiacu známku rovnú alebo niiu, ne dvadsa,
2. jedného roka, ak bola dodávate¾ovi právoplatným
rozhodnutím orgánu aplikácie práva uloená
sankcia alebo povinnos z dôvodu, e riadne
a vèas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil
povinnos vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávate¾om vo
vzahu k zákazke, zadanej dodávate¾ovi pod¾a
tohto zákona,
3. troch rokov, ak dolo k odstúpeniu od zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a,
c) uchádzaèovi, záujemcovi alebo dodávate¾ovi zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného
roka, ak pri vyuívaní elektronického trhoviska poruí ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska a spôsobí verejnému obstarávate¾ovi kodu alebo získa pre seba
majetkový prospech,
d) uchádzaèovi, záujemcovi alebo dodávate¾ovi pokutu
do 5 000 eur, ak pri vyuívaní elektronického trhoviska poruí ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,
e) dodávate¾ovi pokutu do 5 000 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 32 ods. 9,
f) podnikate¾ovi pokutu do 500 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 132 ods. 1.
(4) Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závanos, spôsob a následky poruenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých
správnych deliktov, úrad uloí pokutu len za ten správny delikt, za ktorý mono uloi najvyiu pokutu; tým
nie je dotknuté uloenie pokuty pod¾a odseku 1
písm. f). Pri ukladaní sankcie zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a odseku 3 písm. b) prvého bodu
úrad vdy skúma, èi bola referencia vystavená v súlade
s týmto zákonom..
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152. V § 149 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Úrad môe uloi pokutu v sume dvojnásobku
sumy pokuty pod¾a odseku 1 alebo 2, ak ide o konanie
o uloenie pokuty v skutkovo totonej veci, v ktorej
pred jeho zaèatím bola verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi doruèená iados o nápravu pod¾a
§ 136, v ktorej iadate¾ iadal v tejto skutkovo totonej
veci nápravu a verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
nápravu nevykonal..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
153. Za § 149 sa vkladá § 149a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 149a
Register osôb so zákazom
(1) Register osôb so zákazom je informaèný systém
verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
(2) Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe,
ktorej bol uloený zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní, a to
a) identifikaèné údaje osoby v rozsahu pod¾a § 129
ods. 1 písm. a) a e),
b) ak ide o právnickú osobu a ak sú úradu známe, identifikaèné údaje jej spoloèníkov, známych akcionárov, èlenov, ovládajúcich osôb a ovládaných osôb
v rozsahu pod¾a § 129 ods. 1 písm. a) a e), ak ide
o právnické osoby alebo § 129 ods. 1 písm. e), ak ide
o fyzické osoby,
c) ak ide o fyzickú osobu a ak sú úradu známe, identifikaèné údaje právnických osôb, ktorých je alebo ktorých ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení zákazu úèasti vo verejnom
obstarávaní bola spoloèníkom, známym akcionárom, èlenom, tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu, èlenom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho
orgánu alebo jeho èlena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou v rozsahu pod¾a § 129 ods. 1
písm. a) a e),
d) zaèiatok a koniec doby, na ktorú je právoplatne uloený zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní.
(3) Na úèely pod¾a odseku 2 písm. b) a c) je správca
alebo prevádzkovate¾ informaèného systému povinný
poskytnú úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informaènom systéme, vo forme elektronického odpisu pod¾a osobitného predpisu.12a)
(4) Register osôb so zákazom je verejne prístupný na
webovom sídle úradu, s výnimkou rodných èísiel fyzických osôb.
(5) Úrad zapíe do registra osôb so zákazom údaje
pod¾a odseku 2 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uloení zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní a aktualizuje ich, ak sa dozvie o zmene údajov pod¾a odseku 2.
(6) Úrad vyèiarkne osobu z registra osôb so zákazom
deò nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol
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právoplatne uloený zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní..
154. § 153 vrátane nadpisu znie:
§ 153
Konanie
(1) Veobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzahuje na konania pod¾a tohto zákona, okrem konania pod¾a § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d
a § 149.
(2) Na konanie pod¾a § 138 a 145 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon
neustanovuje inak, prièom sa nepouijú § 19, § 23, § 28
a 30, § 32 ods. 1, § 49, § 50, § 60 a § 71 a 80 veobecného predpisu o správnom konaní.27)
(3) Na konanie o uloení sankcie zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 149 ods. 3 písm. a) a c) sa
nepouijú ustanovenia o preruení konania z dôvodu
zaèatia konania o predbenej otázke a ustanovenie § 29
ods. 2 veobecného predpisu o správnom konaní.27).
155. V § 154 ods. 1 sa slová § 101 nahrádzajú slovami § 102.
156. § 154 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Podrobnosti o hodnotení splnenia kritéria pod¾a
§ 9a ods. 4 písm. d) a podrobnosti o spôsobe výpoètu výslednej hodnotiacej známky pod¾a § 9a ods. 6 ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(5) Podrobnosti o postupe akreditácie a certifikácie
pod¾a § 116 a 117 ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá úrad..
157. Za § 155l sa vkladá § 155m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155m
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, koncesia, súa návrhov
alebo postup zadávania podprahovej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa alebo výzva
na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do
30. júna 2013, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
do 30. júna 2013.
(2) Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 30. júna 2013, sa dokonèí pod¾a
predpisov úèinných do 30. júna 2013.
(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaèal úrad
do 30. júna 2013, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaène úrad
po 30. júni 2013 a vzahuje sa na verejné obstarávanie
pod¾a odsekov 1 a 2, sa postupuje pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013.
(5) Konanie o iadosti o nápravu, podanej do 30. júna
2013 a konanie o námietkach vo veciach, kde bola ia-
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dos o nápravu alebo námietka podaná do 30. júna
2013, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2013. Rada je oprávnená mimo odvolacieho
konania preskúma aj rozhodnutia úradu vydané do
30. júna 2013.
(6) Úrad je povinný do 1. marca 2014
a) zriadi evidenciu referencií pod¾a § 9a a zverejni
vzor referencie pod¾a § 9a ods. 6,
b) zriadi elektronické úloisko pod¾a § 113 ods. 3
a najneskôr od 1. marca 2014 zabezpeèi splnenie
povinností pod¾a § 49a ods. 2 a § 113 ods. 4 a 6,
c) zriadi register osôb so zákazom pod¾a § 149a a najneskôr od 1. marca 2014 zabezpeèi splnenie povinností pod¾a § 149a.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nie sú povinní postupova pod¾a § 9a ods. 3 a 5 a 8 a 11 do dòa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií pod¾a
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie pod¾a § 9a ods. 6.
(8) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú do dòa
nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úloiska a splnenia povinnosti úradu pod¾a § 113 ods. 3 a 4
oprávnení splni povinnos uverejnenia informácií
a dokumentov, ktoré sa uverejòujú v profile, uverejnením na ich webovom sídle.
(9) Na uzatváranie dodatkov k zmluve, uzatvorenej
do 30. júna 2013, sa pouije ustanovenie § 9 ods. 3
v znení úèinnom do 30. júna 2013.
(10) Na rámcovú dohodu a zmluvu, uzatvorenú do
30. júna 2013, sa ustanovenia § 10b v znení úèinnom
od 1. júla 2013 nepouijú.
(11) Splnenie podmienky úèasti pod¾a § 28 ods. 1
písm. a), ak odberate¾om bol verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾, je do troch rokov odo dòa nasledujúceho
po dni zriadenia evidencie referencií pod¾a § 9a a zverejnenia vzoru referencie pod¾a § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli
realizované postupom pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 30. júna 2013. Splnenie podmienky úèasti pod¾a § 28 ods. 1 písm. b), ak odberate¾om bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, je do piatich rokov odo
dòa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií pod¾a § 9a a zverejnenia vzoru referencie pod¾a § 9a
ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide
o zákazky, ktoré boli realizované postupom pod¾a tohto
zákona v znení úèinnom do 30. júna 2013. Na úèely
pod¾a prvej a druhej vety úrad zverejní vo vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií pod¾a
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie pod¾a § 9a ods. 6.
(12) Ministerstvo vnútra je povinné zriadi elektronické trhovisko do 1. júla 2014. Povinnos pod¾a § 94
ods. 1 vo vzahu k oznámeniam pod¾a § 130 ods. 4, doruèeným predo dòom zriadenia elektronického trhoviska, splní ministerstvo vnútra bezodkladne po zriadení
elektronického trhoviska.
(13) Ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávate¾ nie je povinný poui postup pod¾a § 91 ods. 1
písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázate¾ne zaèaté najviac jeden kalendárny mesiac
pred zriadením elektronického trhoviska. Na zákazky
pod¾a prvej vety sa pouije postup pod¾a § 100 a 102,
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ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo poèas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzatvára na dlhie obdobie ako jeden kalendárny rok
rovnaká alebo vyia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 3
písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká
alebo vyia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 3 písm. c);
na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo poèas platnosti zmluvy,
ak sa zmluva uzatvára na dlhie obdobie ako jeden kalendárny rok niia, ne tieto limity, sa pouije ustanovenie § 9 ods. 9.
(14) Vláda vymenuje prvých èlenov rady menovaných vládou do 1. augusta 2013, prièom dvoch èlenov
rady vymenuje na funkèné obdobie troch rokov, dvoch
èlenov rady na funkèné tyroch rokov a troch èlenov
rady na funkèné obdobie piatich rokov.
(15) Za konanie, ku ktorému dolo do 30. júna 2013,
je moné uloi sankciu pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2013..
158. V celom texte zákona sa slová rokovacie konanie bez zverejnenia vo vetkých tvaroch nahrádzajú
slovami priame rokovacie konanie v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. ., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
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8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z. a
94/2013 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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oprávnenia vykonáva èinnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu vo¾nej ivnosti..
2. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v skupine 214
 Ostatné sa vypúa esdesiaty bod.
Èl. III

§ 80v

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 282/2006 Z. z., zákonom è. 102/2007 Z. z.,
zákonom è. 232/2008 Z. z., zákonom è. 442/2008 Z. z.,
zákonom è. 213/2009 Z. z., zákonom è. 289/2009 Z. z.,
zákonom è. 402/2009 Z. z., zákonom è. 503/2009 Z. z.,
zákonom è. 73/2010 Z. z., zákonom è. 129/2010 Z. z.,
zákonom è. 58/2011 Z. z., zákonom è. 158/2011 Z. z.,
zákonom è. 182/2011 Z. z., zákonom è. 223/2011 Z. z.,
zákonom è. 231/2011 Z. z., zákonom è. 348/2011 Z. z.,
zákonom è. 550/2011 Z. z., zákonom è. 91/2012 Z. z.,
zákonom è. 28/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013

Èl. IV

1. Za § 80u sa vkladá § 80v, ktorý vrátane nadpisu
znie:

ivnostenské oprávnenie vydané do 30. júna 2013 na
vykonávanie viazanej ivnosti verejné obstarávanie
zostávajú v platnosti. Právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá je na základe ivnostenského oprávnenia
platného k 30. júnu 2013 drite¾om oprávnenia na vykonávanie viazanej ivnosti verejné obstarávanie je od
1. júla oprávnená na základe tohto ivnostenského

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013 okrem
èl. I bodov 32, 56, 70, 72, 127, 130 a 131, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom vyhlásenia, a okrem èl. I bodu
65 a § 116 ods. 10 v bode 113, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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96
ZÁKON
z 20. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z. a zákona è. 324/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. m) sa za slovo vykonáva vkladajú slová alebo zabezpeèuje a vypúajú sa slová a
pri zaèleòovaní znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie na trh práce.
2. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová alebo ktorá chce prija uchádzaèa o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe pod¾a § 51.
3. § 5 a 8 vrátane nadpisov znejú:
§ 5
Samostatne zárobkovo èinná osoba
(1) Samostatne zárobkovo èinná osoba na úèely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a) je spoloèníkom verejnej obchodnej spoloènosti, komanditnej spoloènosti alebo spoloènosti s ruèením
obmedzeným, konate¾om alebo èlenom dozornej
rady spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo èlenom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej
spoloènosti pod¾a osobitného predpisu,4) ak nie je
zamestnanec,
b) prevádzkuje ivnos pod¾a osobitného predpisu,9)
c) vykonáva èinnos pod¾a osobitných predpisov,10)

d) vykonáva po¾nohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách pod¾a osobitného predpisu,11)
e) vykonáva èinnos agentúry doèasného zamestnávania pod¾a § 29,
f) vykonáva èinnos agentúry podporovaného zamestnávania pod¾a § 58.
(2) Samostatná zárobková èinnos na úèely tohto zákona je èinnos, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje
samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a odseku 1.
§6
Uchádzaè o zamestnanie
(1) Uchádzaè o zamestnanie na úèely tohto zákona je
obèan, ktorý môe pracova, chce pracova, h¾adá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie úradu (ïalej len evidencia uchádzaèov o zamestnanie) a ktorý
a) nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je
ustanovené inak,
b) nie je v pracovnoprávnom vzahu na základe dohody
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12)
alebo nevykonáva zárobkovú èinnos na základe
právneho vzahu pod¾a osobitného predpisu,13) ak
v odseku 2 nie je ustanovené inak,
c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú èinnos,
d) nevykonáva zárobkovú èinnos v èlenskom táte Európskej únie alebo v cudzine.
(2) Uchádzaè o zamestnanie môe
a) vykonáva zárobkovú èinnos na základe pracovnoprávneho vzahu alebo právneho vzahu pod¾a
osobitného predpisu,13) ak mzda alebo odmena za
vykonávanie týchto èinností nepresiahne 75 % zo
sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pod¾a osobitného predpisu13a) platnej k prvému dòu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výka mzdy alebo odmeny, alebo
b) poskytova údaje pre tatistiku rodinných úètov,
ktorú vykonáva tatistický úrad Slovenskej republiky,13b) na základe dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru.
(3) Zamestnanie na úèely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej èinnosti zamestnancom.
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§7
Záujemca o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie na úèely tohto zákona je obèan, ktorý si h¾adá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informaèných a poradenských
sluieb a odborných poradenských sluieb a nie je
uchádzaèom o zamestnanie.
§8
Znevýhodnený uchádzaè o zamestnanie
(1) Znevýhodnený uchádzaè o zamestnanie na úèely
tohto zákona je uchádzaè o zamestnanie, ktorý je
a) obèan mladí ako 26 rokov veku, ktorý ukonèil prísluným stupòom vzdelania sústavnú prípravu na
povolanie v dennej forme túdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzaèov
o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ïalej len absolvent koly),
b) obèan starí ako 50 rokov veku,
c) obèan vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ïalej
len dlhodobo nezamestnaný obèan),
d) obèan, ktorý dosiahol vzdelanie niie ako stredné
odborné vzdelanie pod¾a osobitného predpisu,13c)
e) obèan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
f) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková
ochrana,13e)
g) obèan, ktorý ije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho
starostlivos alebo starajúca sa aspoò o jedno diea
pred skonèením povinnej kolskej dochádzky,13f)
h) obèan so zdravotným postihnutím.
(2) Pravidelne platené zamestnanie na úèely tohto
zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej es po
sebe nasledujúcich mesiacov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 13 a 13a a 13f
znejú:

9) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb.
o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1994 Z. z. o psychologickej èinnosti a o Slovenskej komore psychológov v znení zákona è. 578/2004
Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1994
Z. z. o Komore retaurátorov a o výkone retaurátorskej èinnosti jej èlenov v znení zákona è. 136/2010 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch,
o zmene zákona è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona

11

)

12

)

13

)
)

13a
13b

)

13c

)

13d

)

13e

)

13f

)

Èiastka 24

è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona
è. 577/2001 Z. z. a zákona è. 14/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
§ 12a a 12e zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb.
Deviata èas zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
Napríklad Obèiansky zákonník, Obchodný zákonník.
Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
§ 16 ods. 4 písm. b) zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 písm. b) zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 692/2006 Z. z.
§ 2 písm. c) zákona è. 480/2002 Z. z. v znení zákona
è. 692/2006 Z. z.
§ 19 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona è. 324/2012
Z. z..

Poznámky pod èiarou k odkazom 13aa a 13ab sa vypúajú.
4. V § 10 ods. 2 prvá veta znie: Partnerstvá sa môu
vytvára na realizáciu konkrétneho projektu alebo
programu podpory zamestnávania uchádzaèov o zamestnanie, alebo projektu alebo programu zameraného na podporu udrania v zamestnaní zamestnancov
ohrozených prepúaním..
5. V § 12 písmená g) a h) znejú:
g) poskytova príspevok pod¾a § 53d a schva¾ova alebo
realizova projekty a programy financované zo tátneho rozpoètu alebo z iných zdrojov alebo realizova
projekty a programy financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo tátneho rozpoètu pod¾a § 54,
h) vypracúva a predklada ministerstvu na schválenie
návrh zásad pouitia finanèných prostriedkov na
uplatòovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na
ktoré nie je právny nárok, a kontrolova ich dodriavanie,.
6. V § 12 písm. i) sa slová pod¾a § 50b, § 53c, § 57a
a 65b nahrádzajú slovami pod¾a § 50b a 65b.
7. V § 12 písm. l) prvom bode sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 5 a slová ods. 3 sa nahrádzajú
slovami ods. 2.
8. V § 12 písmeno n) znie:
n) vykonáva sprostredkovanie zamestnania uchádzaèom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a obèanom Slovenskej republiky v èlenských tátoch
Európskej únie a informova o ivotných a pracovných podmienkach v èlenských tátoch Európskej
únie, vykonáva èinnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním vo¾ných pracovných miest, ktoré by mohli by
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obsadené tátnymi prísluníkmi tretej krajiny, riadi a usmeròova èinnos úradov v tejto oblasti,.
9. V § 12 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u)
a v), ktoré znejú:
u) vyhodnocova uplatòovanie aktívnych opatrení na
trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predklada
ministerstvu správu o tomto vyhodnotení do
31. mája nasledujúceho kalendárneho roka,
v) zverejòova na svojom webovom sídle
1. register agentúr doèasného zamestnávania,
2. register sociálnych podnikov,
3. zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,
4. register agentúr podporovaného zamestnávania,.
Doterajie písmená u) a ae) sa oznaèujú ako písmená w) a ag).
10. V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:
e) rozhodova o
1. nezaradení obèana do evidencie uchádzaèov o zamestnanie a o vyradení uchádzaèa o zamestnanie
z evidencie uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 36
ods. 1 písm. a) a g), o) a s) a ods. 2,
2. povinnosti zamestnávate¾a zaplati odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania obèanov so zdravotným postihnutím pod¾a § 65,
3. udelení alebo neudelení predchádzajúceho
súhlasu18c) zamestnávate¾ovi na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou zamestnancovi, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, alebo
na skonèenie tátnozamestnaneckého pomeru
výpoveïou tátnemu zamestnancovi, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím,
4. uloení pokuty,
5. uloení dodatoènej platby pod¾a osobitného predpisu,18b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18c znie:

18c) § 66 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 50 zákona è. 400/2009 Z. z..

11. V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a i), ktoré znejú:
f) zaraïova obèana do evidencie uchádzaèov o zamestnanie a písomne mu oznamova jeho zaradenie
do evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
g) vyraïova uchádzaèa o zamestnanie z evidencie
uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 36 ods. 1 písm. h)
a n) a písomne mu oznamova jeho vyradenie z evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
h) predklada výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie iadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku pod¾a tohto zákona, na ktorý nie je právny
nárok, schva¾ova na základe kladného posudku
pod¾a § 18 poskytovanie príspevkov pod¾a tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zasiela iadate¾om, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku
vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejòova informácie o schválených a neschválených
príspevkoch pod¾a tohto zákona vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle,
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i) kontrolova dodriavanie lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej
neschopnosti,.
Doterajie písmená f) a ai) sa oznaèujú ako písmená j) a am).
12. V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová § 32 ods. 5, § 45,
§ 53c a § 54 nahrádzajú slovami § 44 a 54.
13. V § 13 ods. 1 sa vypúa písmeno z).
Doterajie písmená aa) a am) sa oznaèujú ako písmená z) a al).
14. V § 13 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto
slová: vykonáva
sprostredkovanie
zamestnania
uchádzaèom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a obèanom, poskytova im informácie o monostiach zamestnania v zahranièí a informácie o ivotných
a pracovných podmienkach v èlenských tátoch Európskej únie,.
15. V § 13 ods. 1 písm. ak) sa na konci pripájajú tieto
slová: vyhodnocova uplatòovanie aktívnych opatrení
na trhu práce vo svojom územnom obvode za uplynulý
kalendárny rok a predklada ústrediu správu o tomto
vyhodnotení do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,.
16. V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
d) zverejòova na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom
územnom obvode,.
17. V § 15 ods. 1 sa slová jeho kvalifikáciu nahrádzajú slovami niektorú z jeho kvalifikácií.
18. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Na rieenie zásadných otázok zamestnanosti
a na posudzovanie iadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov pod¾a tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaïuje úrad vo
svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ïalej len výbor)..
19. V § 16 ods. 2 sa slová desa èlenov nahrádzajú
slovami 11 èlenov, slová dvoch zástupcov úradu sa
nahrádzajú slovami troch zástupcov úradu, prièom jeden z nich je riadite¾ úradu.
20. V § 16 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
21. V § 16 ods. 10 sa slová pod¾a potreby, najmenej
raz za tvrrok nahrádzajú slovami najmenej raz za
mesiac.
22. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Pôsobnos výboru
(1) Do pôsobnosti výboru patrí
a) schva¾ova priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a prognózy o vývoji trhu
práce pod¾a § 13 ods. 1 písm. ad),
b) posudzova iadosti právnickej osoby alebo fyzickej
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osoby o poskytnutie príspevku pod¾a tohto zákona,
na ktorý nie je právny nárok,
c) odporúèa úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou
osobou o poskytnutie príspevku pod¾a tohto zákona,
na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúèa
úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie
dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
o poskytnutie príspevku pod¾a tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.

(2) Kontrola dodriavania lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva so zrete¾om na dåku trvania
doèasnej pracovnej neschopnosti, jej opakovanie a iné
závané skutoènosti.

(2) Výbor pri výkone svojej pôsobnosti pod¾a odseku 1 písm. b) uplatòuje a dodriava zásady pouitia finanèných prostriedkov na aktívne opatrenia na trhu
práce, na ktoré nie je právny nárok, pod¾a § 12 písm. h).

(4) Pri kontrole dodriavania lieèebného reimu
uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti urèený zamestnanec úradu spolupracuje s oetrujúcim lekárom..

(3) Návrhy na vykonávanie pôsobnosti pod¾a odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe
a) priorít celotátnej stratégie zamestnanosti,
b) priorít a úloh urèených ústredím,
c) priorít samosprávneho kraja na zlepenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
d) poiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania
alebo udriavania pracovných návykov ich obyvate¾ov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúèením alebo
ktorí sú sociálne vylúèení.
(4) Výbor zriaïuje komisiu na úèely posúdenia efektívnosti, reálnosti a úèelnosti podnikate¾ského zámeru
pod¾a § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6..
23. V § 19 odsek 6 znie:
(6) Lekársku posudkovú èinnos vykonáva posudkový lekár, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a
osobitného predpisu.21a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 63 ods. 1 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 180/2011 Z. z..

24. V § 19 sa vypúajú odseky 11 a 13.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a sa vypúa.
25. V § 20 ods. 3 prvej vete sa za slovo iadosti vkladajú slová ústrediu od.
26. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20b
Kontrola dodriavania
lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie
poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti
(1) Na úèely tohto zákona kontrola dodriavania lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho
doèasnej pracovnej neschopnosti, ktorý urèil oetrujúci lekár, je zisovanie prítomnosti uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti
v mieste jeho trvalého pobytu alebo v mieste jeho predpokladaného pobytu. Kontrolu dodriavania lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti organizuje posudkový
lekár a vykonáva urèený zamestnanec úradu.

(3) Urèený zamestnanec úradu je pri kontrole dodriavania lieèebného reimu uchádzaèa o zamestnanie
poèas jeho doèasnej pracovnej neschopnosti povinný
preukáza uchádzaèovi o zamestnanie oprávnenie na
vykonanie tejto kontroly.

27. V § 22 ods. 5 sa vypúajú písmená f) a h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 23, 23a a 24 sa vypúajú.
28. V § 22 ods. 7 písm. f) sa nad slovom azyl vypúa odkaz 13b).
29. V § 22 ods. 7 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a k), ktoré znejú:
h) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
i) ktorému bol predåený tolerovaný pobyt z dôvodu, e
je obeou trestného èinu súvisiaceho s obchodovaním s ¾uïmi,27a)
j) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu repektovania jeho súkromného a rodinného ivota,27b)
k) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnos
nevyhnutná na úèely trestného konania,27c).
Doterajie písmená h) a t) sa oznaèujú ako písmená l) a x).
Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27c znejú:

27a) § 59 ods. 4 a 6 zákona è. 404/2011 Z. z.
27b
) § 58 ods. 2 písm. b) zákona è. 404/2011 Z. z.
27c
) § 58 ods. 3 zákona è. 404/2011 Z. z..

30. V § 25 ods. 1 a 2 sa nad slovom predpisu odkaz 11) nahrádza odkazom 9).
31. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Sprostredkovate¾ môe vybera poplatok za sluby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za
úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výku poplatku pod¾a prvej vety dojednáva sprostredkovate¾ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca..
32. V § 25 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
33. V § 25 ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová v zahranièí.
34. V § 25 ods. 4 písm. a) celom texte sa vypúa slovo zahranièného.
35. V § 25 ods. 4 sa vypúa písmeno f).
36. V § 27 sa nad slovom predpisu odkaz 11) nahrádza odkazom 9).
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37. V § 29 odsek 1 znie:
(1) Agentúra doèasného zamestnávania na úèely
tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zamestnáva obèana v pracovnom pomere (ïalej
len doèasný agentúrny zamestnanec) na úèel jeho
doèasného pridelenia k uívate¾skému zamestnávate¾ovi35) na území Slovenskej republiky na výkon práce
pod jeho doh¾adom a vedením alebo na úèel jeho vyslania pod¾a osobitného prepisu.35a) Ak sa nepreukáe
inak, za doèasné pridelenie pod¾a prvej vety sa povauje aj èinnos, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného
zamestnávania, na základe iného právneho vzahu ako
je vzah zaloený pod¾a osobitného predpisu35b) pre inú
právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, ak
a) iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá
zamestnancom agentúry doèasného zamestnávania
pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich
prácu a dáva im na tento úèel pokyny,
b) táto èinnos sa vykonáva prevane v priestoroch inej
právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo táto èinnos sa prevane vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby
alebo inej fyzickej osoby a
c) ide o èinnos, ktorú má iná právnická osoba alebo
iná fyzická osoba ako predmet svojej èinnosti zapísanú v príslunom registri..
Poznámky pod èiarou k odkazom 35a a 35b znejú:

35a) § 5 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35b
) § 58a zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

38. V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) O doèasné pridelenie pod¾a odseku 1 nejde, ak
uívate¾ský zamestnávate¾ opätovne dohodol s agentúrou doèasného zamestnávania alebo s agentúrami doèasného zamestnávania doèasné pridelenie toho istého
zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päkrát s výnimkou dôvodu uvedeného
v osobitnom predpise;35c) opätovné doèasné pridelenie
je pridelenie, ktorým má by zamestnanec doèasne pridelený k uívate¾skému zamestnávate¾ovi pred uplynutím iestich mesiacov po skonèení predchádzajúceho
doèasného pridelenia. V prípade pod¾a prvej vety zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou
doèasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na
neurèitý èas medzi zamestnancom a uívate¾ským zamestnávate¾om..
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35c znie:

35c) § 48 ods. 4 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

39. V § 29 ods. 4 celom texte sa slová najmenej prvého nahrádzajú slovom druhého.
40. V § 29 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má prizna-
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né postavenie sociálneho podniku pod¾a § 50b. a vypúa sa posledná veta.
41. V § 29 ods. 6 sa slová na základe návrhu pod¾a
§ 31 ods. 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 31 ods. 2.
42. V § 29 ods. 7 písm. c) sa slová kraj, v ktorom nahrádzajú slovami kraj alebo kraje, v ktorých.
43. V § 29 odsek 8 znie:
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba k iadosti
o vydanie povolenia na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania priloí
a) projekt vykonávania èinnosti agentúry doèasného
zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b) doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
c) úètovnú závierku za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva iados, preukazujúcu disponovanie vlastným imaním
v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú
osobu, alebo doklad preukazujúci bankovú záruku
v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
d) potvrdenie daòového úradu a colného úradu nie
starie ako tri mesiace o tom, e nemá daòový nedoplatok a colný nedoplatok,
e) potvrdenie kadej zdravotnej poisovne a Sociálnej
poisovne nie starie ako tri mesiace o tom, e nemajú voèi právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované poh¾adávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na
sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie,
f) potvrdenie inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace o tom, e neporuila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním iadosti,
g) doklad preukazujúci skutoènos, e nemá evidované
neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
h) doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania,
i) doklad preukazujúci personálne zabezpeèenie vykonávania èinnosti agentúry doèasného zamestnávania,
j) okruh spolupracujúcich subjektov..
44. V § 29 ods. 9 písm. b) sa slová kraj, v ktorom nahrádzajú slovami kraj alebo kraje, v ktorých.
45. § 29 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ústredie vedie register agentúr doèasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje pod¾a odseku 9..
46. V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
f) poskytova ústrediu správu o svojej èinnosti za uplynulý kalendárny rok na tlaèive, ktorého vzor urèí
ústredie, a predklada ústrediu úètovnú závierku za
uplynulý kalendárny rok preukazujúcu disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000
eur, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka..
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47. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Ústredie môe agentúre doèasného zamestnávania na základe návrhu pod¾a odseku 3 pozastavi èinnos do odstránenia nedostatkov alebo zrui povolenie
na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania. Ústredie zruí povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania, ak agentúra
doèasného zamestnávania
a) nepride¾ovala doèasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b) nesplnila povinnos pod¾a odseku 1 písm. f) alebo
v správe o èinnosti uviedla nepravdivé údaje,
c) poruila zákaz nelegálneho zamestnávania..
48. V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová je oprávnený
nahrádzajú slovom môe.
49. V § 31 ods. 3 písm. c) sa za slová pracovnoprávnych predpisov vkladá èiarka a slová predpisov, ktoré
upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,.
50. V § 31 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
d) Sociálna poisovòa, ak zistila nesplnenie povinností
odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou pod¾a
osobitného predpisu33a) zistené poruenie pracovnoprávnych predpisov,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 149 a 239 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

51. V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
a) vyh¾adávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzaèovi o zamestnanie, záujemcovi o zamestnanie a obèanovi na území Slovenskej republiky a v èlenských tátoch Európskej
únie,.
52. V § 32 ods. 2 písmeno g) znie:
g) sledovanie dåky obdobia zotrvania zamestnanca
v zamestnaní najmenej poèas iestich mesiacov od
jeho prijatia do zamestnania z evidencie uchádzaèov
o zamestnanie prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce..
53. V § 32 ods. 2 sa vypúa písmeno h).
54. V § 32 ods. 3 písm. c) sa slová sprostredkovanie
doèasného zamestnávania, sprostredkovanie podporovaného zamestnávania alebo zaèleòovanie znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie na trh práce pod¾a
tohto zákona nahrádzajú slovami alebo sprostredkovanie podporovaného zamestnávania.
55. V § 32 ods. 10 sa slová sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne nahrádzajú slovami
sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne.
56. V § 32 ods. 12 písm. b) sa slovo poskytuje nahrádza slovom zabezpeèuje.
57. V § 32 ods. 12 písmeno d) znie:
d) poskytuje uchádzaèovi o zamestnanie náhradu èasti
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cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním
vstupného pohovoru alebo výberového konania
u zamestnávate¾a alebo s úèasou na skupinovom
sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje
ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky
pre zamestnávate¾a alebo pre zamestnávate¾a z èlenského tátu Európskej únie, ak sú cestovné výdavky
vyie ako suma ustanovená veobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo..
58. V § 32 odseky 13 a 14 znejú:
(13) Cestovnými výdavkami pod¾a odseku 12
písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými
dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu
alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosou k hromadným dopravným prostriedkom do
miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávate¾a alebo pre
zamestnávate¾a z èlenského tátu Európskej únie,
a spä.
(14) Náhrada èasti cestovných výdavkov pod¾a odseku 12 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej iadosti uchádzaèa o zamestnanie, ku ktorej priloí potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo
výberového konania alebo o úèasti na skupinovom
sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávate¾a alebo pre zamestnávate¾a z èlenského
tátu Európskej únie. iados o náhradu èasti cestovných výdavkov predkladá uchádzaè o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukonèení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na
poskytnutie náhrady èasti cestovných výdavkov..
59. V § 33 odsek 1 znie:
(1) Evidencia uchádzaèov o zamestnanie obsahuje
osobné údaje uchádzaèov o zamestnanie v rozsahu
uvedenom v prílohe è. 1 písm. A..
60. V § 34 odsek 1 znie:
(1) Obèan, ktorý sa uchádza na základe osobného
podania písomnej iadosti o zaradenie do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie odo dòa osobného podania
iadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. iados
o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie sa
podáva na tlaèive, ktorého vzor urèí ústredie..
61. V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Skutoènosti rozhodné pre zaradenie do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie osvedèuje obèan pri podávaní iadosti o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo
dòa podania iadosti o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie, ak tomu nebránia závané skutoènosti, ktoré je obèan povinný preukáza. Zoznam
dokladov, ktorými obèan osvedèuje skutoènosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzaèov o za-
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mestnanie a ktoré sú súèasou iadosti, sú uvedené
v prílohe è. 2 písm. A..
Doterajie odseky 2 a 17 sa oznaèujú ako odseky 3
a 18.
62. V § 34 ods. 3 úvodnej vete sa slová uchádzaè
o zamestnanie nahrádzajú slovom obèan.
63. V § 34 ods. 4 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.
64. V § 34 odsek 5 znie:
(5) Uchádzaè o zamestnanie je povinný do ôsmich
kalendárnych dní písomne oznámi úradu kadú zmenu skutoèností rozhodných pre vedenie v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie..
65. V § 34 ods. 6 sa vypúajú slová najmenej raz za
kalendárny mesiac.
66. V § 34 odsek 8 znie:
(8) Uchádzaè o zamestnanie je povinný na úèel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého
z aktívnych opatrení na trhu práce by k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dòa vyzvania úradom;
formu vyzvania si uchádzaè o zamestnanie dohodne
s úradom. Vyjadrenie zamestnávate¾a o prijatí alebo
neprijatí uchádzaèa o zamestnanie do ponúknutého
vhodného zamestnania je uchádzaè o zamestnanie povinný doruèi úradu v termíne urèenom úradom..
67. V § 34 ods. 9 sa slová odsekov 5 a 7 nahrádzajú
slovami odsekov 6 a 8 a vypúajú sa slová na úèely
plnenia povinností pod¾a odsekov 5 a 7.
68. V § 34 ods. 10 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 6.
69. V § 34 ods. 11 a 12 sa slová odsekov 5 a 7 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 8.
70. V § 34 ods. 14 písm. f) sa slová písm. m) nahrádzajú slovami písm. n).
71. V § 34 ods. 14 písmeno g) znie:
g) nesplnil povinnos prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos pod¾a § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na
ktorú mu bol poskytnutý príspevok pod¾a § 49 alebo
§ 57, a to poèas obdobia chýbajúceho do splnenia
tejto povinnosti; to neplatí, ak obèan vrátil pomernú
èas poskytnutého príspevku alebo nevyèerpanú
èas poskytnutého príspevku,.
72. V § 34 ods. 14 písm. h) sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami ods. 1 a 2.
73. V § 34 sa odsek 14 dopåòa písmenom i), ktoré
znie:
i) nepredloí doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie v lehote pod¾a odseku 2..
74. V § 34 ods. 16 sa slová odseku 14 nahrádzajú
slovami odseku 15 a slová odsekov 5 a 7 sa nahrádzajú slovami odsekov 6 a 8.
75. V § 34 ods. 17 sa slová odsekov 5 a 7 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 8.
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76. V § 34 ods. 18 sa slová odsekov 5 a 7 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 8 a slovo troch sa nahrádza
slovom iestich.
77. V § 35 ods. 1 sa slová strednej kole37) nahrádzajú slovami strednej kole, v odbornom uèiliti
a praktickej kole37) (ïalej len stredná kola).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37 znie:

37) Zákon è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

78. V poznámke pod èiarou k odkazu 39 sa citácia
Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
79. V § 35a ods. 1 sa slová odborné zruènosti a praktické skúsenosti nahrádzajú slovami odborné vedomosti, zruènosti a schopnosti.
80. V § 35a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a zástupcami vzdelávacích intitúcií.
81. V § 35a ods. 3 sa slová národnej sústavy kvalifikácií nahrádzajú slovami systémového rieenia prenosu potrieb trhu práce do systému celoivotného
vzdelávania na základe národnej sústavy kvalifikácií.
82. Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1) Na zabezpeèenie tvorby a aktualizácie národnej
sústavy povolaní pod¾a § 35a ods. 2 zriaïuje ministerstvo alianciu sektorových rád (ïalej len aliancia). Zloenie aliancie, spôsob vymenúvania jej èlenov, dôvody
zániku èlenstva a spôsob rokovania aliancie upraví tatút aliancie.
(2) Do pôsobnosti aliancie patrí najmä zriaïovanie
sektorových rád pod¾a prísluných sektorov hospodárstva a hodnotenie ich funkènosti a efektívnosti.
(3) Sektorová rada na úèely tohto zákona je dobrovo¾né nezávislé profesijné a odborné zdruenie zástupcov
zamestnávate¾ov, zástupcov odborových organizácií,
vzdelávacích intitúcií a ïalích organizácií, orgánov
tátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloenie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej èlenov,
dôvody zániku èlenstva a spôsob rokovania sektorovej
rady upraví tatút sektorovej rady.
(4) Do pôsobnosti sektorovej rady patrí najmä aktualizovanie informaèného systému pod¾a § 35a ods. 1, urèovanie poiadaviek na odborné vedomosti, zruènosti
a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných èinností na pracovných miestach na trhu práce a vytvorenie predpokladov na ich prenos do systému celoivotného vzdelávania..
83. V § 36 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu okrem pracovného pomeru pod¾a § 6
ods. 2 písm. a),
b) vzniku oprávnenia prevádzkova alebo vykonáva
samostatnú zárobkovú èinnos,.
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84. V § 36 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) nasledujúcim po dni skonèenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti,.
Doterajie písmená c) a o) sa oznaèujú ako písmená d) a p).
85. V § 36 ods. 1 písm. j) sa slová ods. 14 a 17 nahrádzajú slovami ods. 15 a 18.
86. V § 36 ods. 1 písmeno o) znie:
o) vzniku pracovnoprávneho vzahu na základe dohody
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12)
alebo dòom zaèatia vykonávania zárobkovej èinnosti na základe právneho vzahu pod¾a osobitného
predpisu13) okrem pracovnoprávneho vzahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru alebo právneho vzahu pod¾a § 6 ods. 2,.
87. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenami r) a s), ktoré
znejú:
r) zaradenia do evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
ak
1. pri podaní iadosti o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie uchádzaè o zamestnanie
uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané
ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do
evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
2. boli zistené nové skutoènosti, ktoré by mali vplyv
na posúdenie iadosti o zaradenie do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
s) ktorým prestal spåòa podmienku pod¾a § 6 ods. 2
písm. a)..
88. V § 36 ods. 2 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
89. V § 36 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová v èlenskom táte Európskej únie alebo.
90. V § 36 odsek 3 znie:
(3) V prípade vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie z dôvodu pod¾a odseku 1 písm. n) úrad znovu zaradí obèana do evidencie uchádzaèov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dòa jeho
vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie. V prípade vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie
z dôvodov pod¾a odseku 2 úrad znovu zaradí obèana do
evidencie uchádzaèov o zamestnanie najskôr po uplynutí iestich mesiacov odo dòa jeho vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie..
91. V § 36 ods. 4 úvodnej vete sa vypúajú slová odseku 2 písm. c) a a slová písm. a) a c) sa nahrádzajú
slovami písm. a) a e) a h).
92. V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia oetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia.
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93. V § 36 sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe
písomného vyjadrenia oetrujúceho lekára alebo
rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyaduje
osobnú starostlivos, oetrovanie alebo sprevádzanie; písomné vyjadrenie oetrujúceho lekára alebo
rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o zaèatí
osobnej starostlivosti alebo oetrovania predkladá
uchádzaè o zamestnanie do troch pracovných dní
odo dòa vystavenia písomného vyjadrenia oetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia, písomné vyjadrenie oetrujúceho lekára
alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia
o skonèení osobnej starostlivosti alebo oetrovania
predkladá uchádzaè o zamestnanie nasledujúci pracovný deò po skonèení osobnej starostlivosti alebo
oetrovania a doklad o sprevádzaní predkladá uchádzaè o zamestnanie nasledujúci pracovný deò po
skonèení sprevádzania,
e) iné dôvody, ktorých vános posudzuje úrad..
94. V § 36 ods. 5 úvodnej vete sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. b).
95. V § 36 ods. 5 písmeno a) znie:
a) odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez ványch dôvodov alebo
odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania
sprostredkovaného úradom bez ványch dôvodov,.
96. V § 36 ods. 5 písm. d) sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 6 bez ványch dôvodov pod¾a odseku 4
písm. b) a e).
97. V § 36 ods. 5 písm. e) sa slová ods. 5 a 7 nahrádzajú slovami ods. 6 a 8 bez ványch dôvodov pod¾a
odseku 4 písm. b) a e).
98. V § 36 ods. 5 písm. f) sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odsekov 4 a 6.
99. V § 36 ods. 5 písm. h) sa slová ods. 16 alebo 17
nahrádzajú slovami ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez ványch dôvodov pod¾a odseku 4 písm. b) a e).
100. V § 37 odsek 1 znie:
(1) Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje
osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. A..
101. V § 40 sa na konci pripája táto veta: Evidencia
vo¾ných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu
ustanovenom v prílohe è. 1 písm. B..
102. V § 41 sa na konci pripája táto veta: Evidencia
zamestnávate¾ov obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. C..
103. § 41a vrátane nadpisu znie:
§ 41a
Evidencia zamestnávania obèanov
èlenských tátov Európskej únie
a tátnych prísluníkov tretích krajín
Evidencia zamestnávania obèanov èlenských tátov
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Európskej únie a ich rodinných prísluníkov a tátnych prísluníkov tretích krajín a ich rodinných prísluníkov obsahuje osobné údaje obèanov èlenských
tátov Európskej únie a ich rodinných prísluníkov
a tátnych prísluníkov tretích krajín a ich rodinných
prísluníkov v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1
písm. D..
104. V § 42 ods. 1 sa slovo poskytuje nahrádza slovom zabezpeèuje.
105. V § 42 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Informaèné a poradenské sluby pod¾a odsekov 4 a 6 sa poskytujú aj iakom a ich zákonným zástupcom; iakom sa tieto sluby môu poskytova
v kolách alebo v kolských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie37) alebo na mieste urèenom
úradom..
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.
106. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Odborné poradenské sluby pod¾a tohto zákona
sú zamerané na ovplyvòovanie rozhodovania a správania sa uchádzaèa o zamestnanie, vytváranie súladu
medzi osobnostnými predpokladmi uchádzaèa o zamestnanie a poiadavkami na vykonávanie urèitého
zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu uchádzaèa o zamestnanie
a) zisovaním osobnostných predpokladov, schopností
uchádzaèa o zamestnanie a zhodnotením jeho kompetencií,
b) vypracovaním individuálneho akèného plánu pod¾a
odseku 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie,
c) diagnostikovaním a rozpoznaním prekáok vstupu
na trh práce,
d) vytvorením osobnostného profilu uchádzaèa o zamestnanie na urèenie aktivít, opatrení a sluieb potrebných na jeho zaèlenenie na trh práce..
107. V § 43 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Odborné poradenské sluby môu by zabezpeèované v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.
(5) Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzaèom o zamestnanie môe vypracova individuálny akèný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (ïalej
len individuálny akèný plán). Individuálny akèný
plán sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na
základe písomnej iadosti znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie..
108. V § 43 ods. 6 prvá veta znie: Individuálny akèný
plán je písomný dokument, ktorý na základe èinností
a postupov uvedených v odseku 2 písm. a), c) a d) urèuje opatrenia, postup a èasový harmonogram plnenia
jednotlivých opatrení na zvýenie moností uplatnenia
znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie na trhu
práce..
109. V § 43 sa vypúajú odseky 7 a 8.
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Doterajie odseky 9 a 13 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
110. V § 43 ods. 7 prvá veta znie: Úrad môe zabezpeèi odborné poradenské sluby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
má oprávnenie na vykonávanie tejto èinnosti9) (ïalej
len dodávate¾ odborných poradenských sluieb).
a v druhej vete sa nad slovom predpisu odkaz 11) nahrádza odkazom 9).
111. V § 43 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Úrad poskytuje uchádzaèovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do
miesta poskytovania odborných poradenských sluieb
a spä, výdavkov na ubytovanie a stravné pod¾a osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov pod¾a prvej vety
môe uchádzaèovi o zamestnanie poskytnú aj dodávate¾ odborných poradenských sluieb, ak je to súèasou
dohody pod¾a odseku 10.
(9) Úrad poskytuje príspevok na sluby pre rodinu
s demi uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý sa zúèastòuje na aktivitách v rámci odborných poradenských sluieb a ktorý je rodièom starajúcim sa o diea pred zaèatím povinnej kolskej dochádzky alebo osobou pod¾a
osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o diea pred zaèatím povinnej kolskej dochádzky, ak o tento príspevok poiada písomne. Ak o príspevok na sluby pre rodinu s demi poiadajú rodièia, ktorí sú manelia, alebo
osoby pod¾a osobitného predpisu,45) tento príspevok sa
poskytne len jednému z rodièov alebo jednej z oprávnených osôb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 45 znie:

45) Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

112. V § 43 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
(11) Uchádzaè o zamestnanie môe z ványch zdravotných dôvodov, ványch rodinných dôvodov a z ványch osobných dôvodov, ktoré u neho nastali poèas odborných poradenských sluieb, prerui tieto odborné
poradenské sluby alebo odstúpi od dohody; vános
dôvodov posudzuje úrad..
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 12.
113. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na úèely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzaèa o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú
si vyaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá
umoòuje získa nové odborné vedomosti, zruènosti
a schopnosti na úèel pracovného uplatnenia uchádzaèa o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na
úèel udrania zamestnanca v zamestnaní. Pri urèovaní
obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce
sa vychádza z doterajej úrovne odborných vedomostí,
zruèností a schopností uchádzaèa o zamestnanie a za-
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mestnanca tak, aby boli úèelne vyuité pri získavaní
nových odborných vedomostí, zruèností a schopností.
(2) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na úèely tohto zákona nie je zvýenie stupòa vzdelania pod¾a osobitných predpisov39) a príprava na výkon peciálnych
odborných èinností vyadujúcich odbornú spôsobilos
pod¾a osobitného predpisu;45a) to sa nevzahuje na dokonèenie vzdelania na základnej kole alebo na strednej kole uchádzaèom o zamestnanie na úèely získania
dokladu o ukonèení vzdelania na základnej kole alebo
na strednej kole v poslednom roèníku príslunej koly
na základe projektov a programov pod¾a § 46 ods. 3.
(3) Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade
a) teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak
uchádzaè o zamestnanie po skonèení povinnej kolskej dochádzky nezískal iadnu kvalifikáciu,
b) prípravného kurzu na dodatoèné ukonèenie základného vzdelania uchádzaèa o zamestnanie,
c) prípravného kurzu na prijímacie skúky na strednú
kolu uchádzaèa o zamestnanie,
d) kurzu pre obèana so zdravotným postihnutím umoòujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce pod¾a tohto
zákona zabezpeèuje
a) ústredie a úrad pre uchádzaèa o zamestnanie a
b) zamestnávate¾ pre svojho zamestnanca.
(5) Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávate¾ povinný zabezpeèova pre zamestnanca
pod¾a osobitných predpisov45b) a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúèastòova v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania.
(6) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce pod¾a tohto
zákona si môe zabezpeèi aj uchádzaè o zamestnanie
z vlastnej iniciatívy po splnení podmienok pod¾a § 46
ods. 7.
(7) Vzdelávanie a príprava pre trh práce pod¾a tohto
zákona sa uskutoèòuje
a) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré
vedú k doplneniu, obnoveniu, rozíreniu alebo prehåbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu,45c)
b) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré
vedú k získaniu èiastoènej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu,45d) odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac
pracovných èinností v inom povolaní ako v tom, pre
ktoré uchádzaè o zamestnanie získal kvalifikáciu
prostredníctvom kolského vzdelávania,
c) vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj
komunikaèných, poèítaèových, manaérskych, sociálnych a podnikate¾ských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja
komunikaèných, poèítaèových, manaérskych, sociálnych a podnikate¾ských kompetencií,
d) vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných
programov.
(8) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce pod¾a odse-

Èiastka 24

ku 7 mono vzájomne kombinova a realizova aj ako
národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy
pre trh práce.
(9) Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje úrad
v spolupráci s orgánmi tátnej správy, so zástupcami
organizácií zamestnávate¾ov a zástupcami odborových
organizácií, so zamestnávate¾mi, so samosprávnymi
krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo
fyzickou osobou pod¾a § 2 ods. 1 písm. m)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45d znejú:

45a) Zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45b
) Napríklad zákon è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
45c
) § 8 ods. 3 písm. a) zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45d
) § 8 ods. 3 písm. b) zákona è. 568/2009 Z. z..

114. § 45 sa vypúa.
115. § 46 vrátane nadpisu znie:
§ 46
Vzdelávanie a príprava
pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie
(1) Úrad môe zabezpeèi uchádzaèovi o zamestnanie
vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyaduje
jeho uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia
jeho schopností, pracovných skúseností, odborných
zruèností, dosiahnutého stupòa vzdelania a zdravotnej
spôsobilosti na prácu, najmä v prípade
a) nedostatku odborných vedomostí a odborných zruèností,
b) potreby zmeny vedomostí a odborných zruèností
vzh¾adom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonáva pracovnú èinnos v doterajom zamestnaní.
(2) Zhodnotenie pod¾a odseku 1 u uchádzaèa o zamestnanie vrátane urèenia vzdelávania a prípravy pre
trh práce pod¾a § 44 ods. 7 je súèasou odborných poradenských sluieb alebo súèasou individuálneho akèného plánu, ak je vypracovaný.
(3) Ústredie a úrad môe zabezpeèi vzdelávanie
a prípravu pre trh práce v národných alebo pilotných
projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom. Ústredie a úrad zabezpeèujú vypracovanie projektov vzdelávania a prípravy pre trh
práce pre uchádzaèov o zamestnanie na úèely doplnenia, prehåbenia alebo rozírenia ich odborných vedomostí, zruèností a schopností tak, aby spåòali poiadavky na vykonávanie pracovných èinností na
pracovných miestach pod¾a dopytu na trhu práce. Súèasou vzdelávania a prípravy pre trh práce môu by aj
aktivity a èinnosti súvisiace s poskytovaním sluieb
sprostredkovania zamestnania, informaèných a poradenských sluieb a odborných poradenských sluieb,
zabezpeèované dodávate¾om sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzaèovi o zamestnanie môe zabezpeèi aj právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1
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písm. m) na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo s úradom.
(4) Úrad môe uchádzaèovi o zamestnanie, ktorému
zabezpeèuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, poskytnú príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh
práce vo výke 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním
a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi
a) úradom a uchádzaèom o zamestnanie,
b) úradom a dodávate¾om sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
c) úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou
pod¾a § 2 ods. 1 písm. m).
(5) Úrad poskytuje uchádzaèovi o zamestnanie, ktorému zabezpeèuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44)
do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh
práce a spä, výdavkov na ubytovanie a stravné pod¾a
osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov pod¾a prvej
vety môe uchádzaèovi o zamestnanie poskytnú aj dodávate¾ sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak
je to súèasou dohody pod¾a odseku 12, alebo vyplati
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1
písm. m), ak je to súèasou dohody pod¾a odseku 13.
(6) Náhradu výdavkov pod¾a odseku 5 a príspevok
pod¾a odseku 10 úrad uhrádza uchádzaèovi o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody pod¾a
odseku 12.
(7) Úrad môe obèanovi, ktorý bol uchádzaèom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré si zabezpeèil
z vlastnej iniciatívy na základe uzatvorenej písomnej
dohody pod¾a odseku 12, vyradený z evidencie uchádzaèov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania alebo zaèatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti, na ktorú mu nebol
poskytnutý príspevok pod¾a § 49 alebo pod¾a § 57, poskytnú príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výke 100 % oprávnených nákladov pod¾a § 48,
najviac v sume 600 eur. Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa poskytuje na základe písomnej
iadosti, ktorej súèasou je
a) pracovná zmluva uzatvorená najmenej na es mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkova alebo
vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos, ktoré
vzniklo po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre
trh práce,
b) doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh
práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej èinnosti vykonávanej v rámci zamestnania, do ktorého nastúpil, alebo s prevádzkovaním alebo vykonávaním
samostatnej zárobkovej èinnosti,
c) doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy
pre trh práce.
(8) Obèan môe poiada o príspevok pod¾a odseku 7
najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr
do 90 kalendárnych dní po ukonèení vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(9) Úrad príspevok pod¾a odseku 7 neposkytne, ak
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a) môe zabezpeèi vzdelávanie a prípravu pre trh práce pod¾a odseku 1,
b) zabezpeèil uchádzaèovi o zamestnanie vzdelávanie
a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred
zaèatím vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré
si uchádzaè o zamestnanie zabezpeèil z vlastnej iniciatívy,
c) bol obèanovi príspevok pod¾a odseku 7 poskytnutý
v posledných troch rokoch pred podaním iadosti.
(10) Úrad poskytuje príspevok na sluby pre rodinu
s demi uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý sa zúèastòuje vzdelávania a prípravy pre trh práce a ktorý je rodièom starajúcim sa o diea pred zaèatím povinnej kolskej dochádzky alebo osobou pod¾a osobitného
predpisu,45) ktorá sa stará o diea pred zaèatím povinnej kolskej dochádzky, ak o tento príspevok poiada
písomne. Príspevok pod¾a prvej vety môe uchádzaèovi
o zamestnanie poskytnú aj právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1 písm. m). Ak o príspevok na
sluby pre rodinu s demi poiadajú rodièia, ktorí sú
manelia, alebo osoby pod¾a osobitného predpisu,45)
tento príspevok sa poskytne len jednému z rodièov alebo jednej z oprávnených osôb.
(11) Príspevok na sluby pre rodinu s demi pod¾a odseku 10 je úhrada èasti preukázaných výdavkov na pobyt dieaa v predkolskom zariadení alebo úhrada
èasti preukázaných výdavkov na starostlivos o diea
poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na
vykonávanie tejto èinnosti.9)
(12) Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce
uzatvorená medzi úradom a uchádzaèom o zamestnanie, alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou
pod¾a § 2 ods. 1 písm. m) a uchádzaèom o zamestnanie
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh
práce a spôsob jeho získania,
c) miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d) názov vzdelávacej aktivity, dåku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho zaèatia a skonèenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,
e) spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na
vzdelávanie a prípravu pre trh práce úradom,
f) práva a povinnosti úèastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
g) podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo
z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a spä, výdavkov na ubytovanie a stravného a podrobnosti
o poskytnutí príspevku na sluby pre rodinu s demi
uchádzaèovi o zamestnanie, spôsob a termín ich
poskytnutia, ak ich poskytuje úrad,
h) záväzok uchádzaèa o zamestnanie, e úradu uhradí
náklady vynaloené na jeho vzdelávanie a prípravu
pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predèasne skonèí bez ványch dôvodov pod¾a odseku 14,
i) ïalie dohodnuté náleitosti.
(13) Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávate-
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¾om sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. m) a dodávate¾om sluby vzdelávania
a prípravy pre trh práce obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
c) miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d) názov vzdelávacej aktivity, dåku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho zaèatia a skonèenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,
e) spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním
vzdelávania a prípravy pre trh práce,
f) cenovú ponuku na úhradu nákladov pod¾a odseku 4
a výdavkov pod¾a odseku 5 na jedného úèastníka,
g) poèet uchádzaèov o zamestnanie, pre ktorých úrad
zabezpeèuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce
alebo poèet uchádzaèov o zamestnanie, pre ktorých
vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpeèuje
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1
písm. m),
h) celkovú cenovú ponuku nákladov pod¾a odseku 4
a výdavkov pod¾a odseku 5, ktorú úrad uhradí alebo
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1
písm. m) vyplatí,
i) spôsob a termíny úhrady nákladov pod¾a odseku 4
a výdavkov pod¾a odseku 5,
j) spôsob a termíny poskytovania alebo vyplácania
úhrady nákladov pod¾a odseku 4 a výdavkov pod¾a
odseku 5, ak sa na úhrade týchto nákladov alebo výdavkov úrad alebo právnická osoba alebo fyzická
osoba pod¾a § 2 ods. 1 písm. m) dohodne s dodávate¾om sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce,
k) ïalie dohodnuté náleitosti.
(14) Uchádzaè o zamestnanie môe z ványch zdravotných dôvodov, ványch rodinných dôvodov a z ványch osobných dôvodov, ktoré u neho nastali poèas
vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerui toto
vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpi od
dohody; vános dôvodov posudzuje úrad.
(15) Na výber dodávate¾a sluby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie sa vzahuje osobitný predpis.18aa).
116. V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami uchádzaèa o zamestnanie vypúa èiarka a slová záujemcu o zamestnanie.
117. V § 48 ods. 1 písm. a) sa slovo zdravotné nahrádza slovami povinné verejné zdravotné a slovo
príspevku sa nahrádza slovami povinných príspevkov.
118. V § 48 ods. 1 písm. f) sa vypúajú slová alebo
záujemcu o zamestnanie a slová ods. 9 sa nahrádzajú slovami ods. 10.
119. V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami ods. 5.
120. V § 48 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a j) sa oznaèujú ako písmena h)
a i).
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121. V poznámke pod èiarou k odkazu 46d sa citácia
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nahrádza citáciou § 6 ods. 3
písm. b) zákona è. 124/2006 Z. z. v znení zákona
è. 470/2011 Z. z..
122. V § 48a ods. 1 celom texte sa za slovami uchádzaèa o zamestnanie vypúa èiarka a slová záujemcu o zamestnanie a za slovami uchádzaèom o zamestnanie sa vypúa èiarka a slová záujemcom
o zamestnanie.
123. V § 48a ods. 2 celom texte sa za slovami uchádzaèom o zamestnanie vypúa èiarka a slová záujemcom o zamestnanie.
124. § 48b a 48c sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 46e sa vypúa.
125. § 49 vrátane nadpisu znie:
§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú èinnos
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na samostatnú
zárobkovú èinnos (ïalej len príspevok) na èiastoènú
úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej èinnosti uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 10 nie je
ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo
èinnou osobou pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d),
ak o príspevok písomne poiada. Uchádzaè o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný
samostatnú zárobkovú èinnos prevádzkova nepretrite najmenej tri roky. Príspevok sa neposkytuje uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok
pod¾a § 57 alebo ktorému je poskytovaný príspevok
pod¾a § 60.
(2) Výka príspevku je
a) v bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej
ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý
a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti niou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 3-násobok celkovej
ceny práce vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyou ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypoèítanej
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z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a uchádzaèom o zamestnanie. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode obèan vytvorí
pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos. Súèasou iadosti o poskytnutie príspevku je podnikate¾ský zámer vrátane predpokladaných nákladov na zaèatie prevádzkovania
samostatnej zárobkovej èinnosti, ktorý je podkladom
na posúdenie komisiou pod¾a § 18 ods. 4. Náleitosti
podnikate¾ského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a úèelnosti podnikate¾ského zámeru
urèí ústredie vnútorným predpisom.
(4) Celková cena práce na úèely tohto zákona je súèet
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za prísluné obdobie a preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávate¾om.
(5) Úrad poskytne najviac 60 % výky príspevku pod¾a odseku 6 písm. d) do 30 kalendárnych dní odo dòa
uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvynú
èas príspevku po predloení prvej správy pod¾a odseku 6 písm. i) po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania
samostatnej zárobkovej èinnosti.
(6) Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 3
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) vykonávané èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie
ekonomických èinností,
c) dátum zaèatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti,
d) výku príspevku, jeho pecifikáciu a spôsob úhrady,
e) podmienky poskytnutia príspevku,
f) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g) podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho
èasti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h) záväzok uchádzaèa o zamestnanie, e oznámi úradu
kadú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr
do 30 kalendárnych dní,
i) záväzok uchádzaèa o zamestnanie, e predloí správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej èinnosti
a o èerpaní poskytnutého príspevku za kadý rok
prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti
poèas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,
j) záväzok uchádzaèa o zamestnanie, e predloí doklady preukazujúce vynaloené náklady pod¾a odseku 1,
k) ïalie dohodnuté náleitosti.
(7) Úrad môe zabezpeèi absolvovanie prípravy na
zaèatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti pre uchádzaèa o zamestnanie, ktorý sa pripravuje
na zaèatie jej prevádzkovania. Súèasou prípravy na
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zaèatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti je aj vypracovanie podnikate¾ského zámeru.
(8) Obèan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnos prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos nepretrite najmenej tri roky, je povinný
vráti úradu pomernú èas poskytnutého príspevku
zodpovedajúcu obdobiu, poèas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú èinnos; to sa nevzahuje na
obèana, ktorý prestal prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia pod¾a § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia.
Obèan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnos prevádzkova samostatnú zárobkovú
èinnos nepretrite najmenej tri roky zo zdravotných
dôvodov na základe posúdenia pod¾a § 19 ods. 1
písm. c), je povinný preukáza úradu èerpanie príspevku a vráti úradu nevyèerpanú èas poskytnutého príspevku.
(9) Úrad môe opätovne poskytnú príspevok uchádzaèovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich rokov od zaèatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej
èinnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý
príspevok.
(10) Úrad môe poskytnú príspevok uchádzaèovi
o zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzaèov o zamestnanie pozastavil, preruil alebo skonèil prevádzkovanie samostatnej
zárobkovej èinnosti, ak bol vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov..
126. § 49a sa vypúa.
127. § 50 vrátane nadpisu znie:
§ 50
Príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie (ïalej len príspevok) zamestnávate¾ovi, ktorý na
vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej
tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej
v rozsahu polovice ustanoveného týdenného pracovného èasu a ak zamestnávate¾ o príspevok písomne poiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu èasti celkovej
ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na
zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie
poskytnutý príspevok pod¾a § 50j, § 56a a 60.
(2) Mesaèná výka príspevku je
a) v bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý
a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej neza-
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mestnanosti niou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom
sa príspevok poskytuje,
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyou ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac
40 % z celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí
tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om najdlhie poèas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhie poèas 24 kalendárnych mesiacov. Výka
príspevku pod¾a odseku 2 zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týdenný pracovný
èas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratí pracovný èas, výka príspevku sa pomerne kráti.
(4) Zamestnávate¾ je povinný zachova vytvorené
pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávate¾ nesplnil povinnos pod¾a prvej vety, je
povinný vráti úradu pomernú èas poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, poèas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.
(5) Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávate¾a sa povauje zvýenie poètu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím
celkový nárast poètu jeho zamestnancov. Ak nedolo
k zvýeniu poètu pracovných miest pod¾a prvej vety, zamestnávate¾ je povinný preukáza, e k tomuto zvýeniu nedolo v dôsledku zruenia pracovných miest
z dôvodu nadbytoènosti.46)
(6) Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad,
v ktorého územnom obvode zamestnávate¾ vytvorí pracovné miesto.
(7) Zamestnávate¾ nemôe zamestnanca, na ktorého
zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, doèasne
prideli na výkon práce k uívate¾skému zamestnávate¾ovi.35)
(8) Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 3
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
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c) poèet, profesijnú a kvalifikaènú truktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné
miesta a rozsah dohodnutého pracovného èasu,
d) dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e) výku príspevku, jeho pecifikáciu a spôsob úhrady,
f) podmienky poskytovania príspevku,
g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h) podmienky a termín zúètovania poskytnutého príspevku,
i) povinnos a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho
èasti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok
alebo závaného poruenia dohody,
j) záväzok zamestnávate¾a, e do urèeného termínu
predloí pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu kadé skonèenie pracovného pomeru,
k) záväzok zamestnávate¾a zachova podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie pod¾a odseku 4,
l) záväzok zamestnávate¾a, e oznámi úradu kadú
zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30
kalendárnych dní,
m) ïalie dohodnuté náleitosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49b sa vypúa.
128. § 50a sa vypúa.
129. Nadpis nad § 50b znie: Integrácia znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie v sociálnom podniku.
130. V § 50b ods. 4 sa slová odsekoch 1 a 3 nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a c) a odseku 3 a na
konci sa pripája táto veta: Ústredie neprizná postavenie sociálneho podniku právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorá má vydané povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania pod¾a § 29..
131. V § 50b ods. 7 písm. b) sa slová odsekov 1 a 3
nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a c) a odseku 3.
132. § 50c a 50i sa vypúajú.
133. § 50j vrátane nadpisu znie:
§ 50j
Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ïalej len
príspevok) zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 2, ktorý
na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného
pomeru na urèitú dobu znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie pod¾a § 8 ods. 1 písm. b) a d) vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie
pod¾a § 8 ods. 1 písm. c), ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týdenného pracovného èasu a ak zamestnávate¾ o príspevok písomne poiada. Príspevok sa neposkytuje na
zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o zamest-
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nanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie
poskytnutý príspevok pod¾a § 50, § 56a a 60.
(2) Príspevok mono poskytnú zamestnávate¾ovi,
ktorým je
a) obec alebo samosprávny kraj,
b) právnická osoba, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je obec alebo samosprávny kraj.
(3) Mesaèná výka príspevku je 80 % z celkovej ceny
práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac poèas deviatich
kalendárnych mesiacov bez monosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca poèas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skonèení pracovného pomeru pod¾a
odseku 1.
(5) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej
dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om. Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávate¾ vytvorí pracovné miesto.
(6) Zamestnávate¾ nemôe zamestnanca, na ktorého
zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, doèasne
prideli na výkon práce k uívate¾skému zamestnávate¾ovi.35)
(7) Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 5
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c) poèet, profesijnú a kvalifikaènú truktúru znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie pod¾a odseku 1 prijatých do pracovného pomeru na urèitú
dobu,
d) dátum vzniku pracovného pomeru na urèitú dobu
a dohodnutú dobu trvania pracovného pomeru na
urèitú dobu,
e) maximálnu výku celkovej ceny práce na kadého
prijatého znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie pod¾a odseku 1,
f) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h) podmienky a termín zúètovania poskytnutého príspevku,
i) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho èasti v prípade
nesplnenia dohodnutých podmienok,
j) záväzok zamestnávate¾a, e do urèeného termínu
predloí úradu pracovné zmluvy zamestnancov
a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu
kadé skonèenie pracovného pomeru,
k) záväzok úradu, e bude zamestnávate¾ovi poskytova príspevok mesaène, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dòa predloenia dokladov zamestnávate¾om,
l) záväzok zamestnávate¾a, e oznámi úradu kadú
zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30
kalendárnych dní,
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m) ïalie dohodnuté náleitosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 54 a 57 sa vypúajú.
134. Za § 50j sa vkladá § 50k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 50k
Príspevok na podporu udrania pracovných miest
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na podporu udrania pracovných miest (ïalej len príspevok) zamestnávate¾ovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním
iadosti o poskytnutie príspevku udral pracovné
miesta aj v prípade pretrvávajúcich ványch prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov,50) na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju
prevádzkovú èinnos tak, e nebude zamestnancom
pride¾ova prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 %
ustanoveného týdenného pracovného èasu. Príspevok
sa neposkytuje zamestnávate¾ovi, ak to ustanovuje
osobitný predpis,58) a na podporu udrania pracovného
miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na
to isté obdobie poskytnutý príspevok pod¾a § 50, § 50j,
§ 56a a 60.
(2) Mesaèná výka príspevku je 50 % z náhrady mzdy
poskytnutej zamestnancovi,50) najviac 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om. Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad, v ktorého územnom obvode
zamestnávate¾ udrí pracovné miesta, ak zamestnávate¾ o príspevok písomne poiada. Súèasou iadosti
o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so zástupcami zamestnancov,50) realizaèný plán na odstránenie
obmedzenia prevádzkovej èinnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukonèenia prechodného obdobia.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac poèas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 60 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku
uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda
o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratie obdobie
ako 12 mesiacov, úhrn poètu dní, za ktoré sa poskytne
príspevok, sa pomerne kráti.
(5) Zamestnávate¾ nemôe zamestnanca, na ktorého
sa poskytuje príspevok, doèasne prideli na výkon práce k uívate¾skému zamestnávate¾ovi.35)
(6) Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 3
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) dátum zaèatia a dátum skonèenia podpory udrania
pracovných miest,
c) poèet zamestnancov a ich profesijnú truktúru,
d) výku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50)
e) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
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f) záväzok úradu, e bude poskytova príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych
dní odo dòa predloenia dokladov zamestnávate¾om,
g) záväzok zamestnávate¾a, e oznámi úradu kadú
zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30
kalendárnych dní,
h) ïalie dohodnuté náleitosti..
135. V § 51 odsek 1 znie:
(1) Absolventská prax pod¾a tohto zákona umoòuje
získanie odborných zruèností a praktických skúseností u zamestnávate¾a, ktoré zodpovedajú dosiahnutému
stupòu vzdelania absolventa koly v príslunej skupine uèebných odborov alebo tudijných odborov.39).
136. V § 51 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 2
a 8.
137. V § 51 ods. 2 sa slovo vykonáva nahrádza slovami môe vykonáva a slová v urèenej dåke sa nahrádzajú slovami najmenej jeden mesiac.
138. V § 51 ods. 4 prvá veta znie: Poèas vykonávania
absolventskej praxe môe úrad poskytnú absolventovi
koly pauálny príspevok vo výke 65 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a
osobitného predpisu13a) mesaène na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe; pauálny príspevok sa kráti
za dni vo¾na pod¾a odseku 6 a za ïalie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu pod¾a odseku 8 písm. d)..
139. V § 51 ods. 7 úvodnej vete sa slová odseku 3
nahrádzajú slovami odseku 2.
140. V § 51 ods. 7 písm. h) sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 4.
141. V § 51 ods. 8 úvodnej vete sa slová odseku 3
nahrádzajú slovami odseku 2.
142. V § 52a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Príspevok pod¾a prvej vety úrad poskytne, ak je uzatvorená dohoda pod¾a odseku 9..
143. V § 52a ods. 4 sa slovo poskytuje nahrádza slovami môe poskytnú.
144. § 53 vrátane nadpisu znie:
§ 53
Príspevok na dochádzku za prácou
(1) Úrad poskytuje mesaène príspevok na dochádzku
za prácou (ïalej len príspevok) na úhradu èasti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve
a spä zamestnancovi, ktorý bol uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie
uchádzaèov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36
ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne poiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.
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Príspevok sa môe opätovne poskytnú po uplynutí
dvoch rokov od ukonèenia obdobia jeho poskytovania.
(2) Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac
poèas iestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania.
(3) Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, najviac v sume 135 eur mesaène v závislosti
od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta
trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu
zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo
z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce.
(4) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii
uchádzaèov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do
30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania..
145. § 53c sa vypúa.
146. § 54 vrátane nadpisu znie:
§ 54
Projekty a programy
(1) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa povaujú aj
a) národné projekty, ktoré schva¾uje ministerstvo
a realizuje ústredie alebo úrad,
b) projekty na zlepenie postavenia uchádzaèov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schva¾uje ministerstvo a realizuje ústredie,
c) projekty na zlepenie postavenia uchádzaèov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schva¾uje ústredie
a realizuje úrad,
d) projekty na zlepenie postavenia uchádzaèov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schva¾uje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická
osoba, alebo fyzická osoba,
e) pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schva¾uje ministerstvo
a realizuje ústredie,
f) pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu
rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti,
ktoré schva¾uje ústredie a realizuje úrad.
(2) Projekty a programy pod¾a odseku 1 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo tátneho rozpoètu alebo sú financované
zo tátneho rozpoètu, alebo z iných zdrojov.
(3) Na projekty a programy realizované pod¾a odseku 1 sa neposkytujú príspevky pod¾a tohto zákona..
147. § 55 vrátane nadpisu znie:
§ 55
Chránená dielòa a chránené pracovisko
(1) Chránená dielòa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní obèania so zdravotným
postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní
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nájs si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo
pracoviská, na ktorých sa obèania so zdravotným postihnutím zako¾ujú alebo pripravujú na prácu,
a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov
na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu
obèanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú
dielòu sa na úèely tohto zákona povauje pracovisko,
na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi
viac ako jedno pracovné miesto pre obèana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 %
obèanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa na úèely tohto zákona povauje pracovisko,
na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi
pracovné miesto pre obèana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni.
Za chránené pracovisko sa povauje aj pracovisko, na
ktorom obèan so zdravotným postihnutím prevádzkuje
samostatnú zárobkovú èinnos. Chránené pracovisko
môe by zriadené aj v domácnosti obèana so zdravotným postihnutím.
(2) Postavenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska priznáva úrad. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá iada o priznanie postavenia chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska, po splnení povinností pod¾a odseku 5 doloí úradu rozhodnutie orgánu
tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.60)
(3) Za chránenú dielòu alebo chránené pracovisko
pod¾a tohto zákona sa povauje aj výrobné drustvo invalidov, ak spåòa podmienky pod¾a tohto zákona.
(4) Chránená dielòa a chránené pracovisko sú urèené predovetkým na pracovné uplatnenie obèanov so
zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávate¾ nemôe poskytnú vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môu pracova aj obèania, ktorým sa poskytuje
získanie odborných zruèností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie
zdravia nie sú doèasne spôsobilí vykonáva doterajie
zamestnanie, ak pre nich zamestnávate¾ nemá iné
vhodné zamestnanie.
(5) O priznanie postavenia chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska môe písomne poiada právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre obèana so zdravotným postihnutím. Súèasou iadosti o priznanie
postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej èinnosti, pracoviska a jeho
umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.
(6) Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska na dobu neurèitú. Priznané
postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruí, ak právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zriadila chránenú dielòu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky pod¾a tohto zákona alebo na základe jej písomnej iadosti. Na základe písomnej iadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
zriadila chránenú dielòu alebo chránené pracovisko,
úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruí
alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o prizna-
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nom postavení chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo
znehodnotení.
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná
a) zamestnáva v chránenej dielni najmenej 50 % obèanov so zdravotným postihnutím poèas obdobia, na
ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
b) vies osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c) oznámi úradu kadú zmenu súvisiacu s priznaným
postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dòa
uskutoènenia zmeny,
d) oznámi úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych
dní pred uskutoènením plánovanej zmeny.
(8) Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní
a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. C. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk ústredie a úrad
zverejòuje a polroène aktualizuje na svojom webovom
sídle..
Poznámka pod èiarou k odkazu 60 znie:

60) § 13 ods. 4 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

148. § 55a a 55c sa vypúajú.
149. V § 56 odseky 1 a 6 znejú:
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ïalej
len príspevok) zamestnávate¾ovi, ktorý na zriadené
pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzaèa o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným
postihnutím, vedeného v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávate¾
o príspevok písomne poiada.
(2) Príspevok sa poskytuje na úhradu èasti nákladov
na zriadenie pracovného miesta pre obèana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného
miesta pod¾a prvej vety sa povaujú náklady, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpeèenie vykonávania pracovnej
èinnosti obèana so zdravotným postihnutím a súvisia
so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa
neposkytuje na úhradu èasti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávate¾om za zamestnanca, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené
pracovisko pod¾a odseku 1.
(3) Výka príspevku na jedno zriadené pracovné
miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je
a) v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej
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ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti niou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om. Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi
chránená dielòa alebo chránené pracovisko. Súèasou
iadosti o poskytnutie príspevku je podnikate¾ský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dòa
predloenia dokladov preukazujúcich vynaloené náklady pod¾a odseku 2; tieto doklady je zamestnávate¾
povinný predloi najneskôr do iestich mesiacov odo
dòa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Náleitosti podnikate¾ského zámeru urèí ústredie vnútorným predpisom.
(5) Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môu obsadzova len uchádzaèmi
o zamestnanie, ktorí sú obèanmi so zdravotným postihnutím. Inými obèanmi so zdravotným postihnutím sa
môu tieto pracovné miesta obsadi, ak sú doèasne vo¾né, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce devä kalendárnych mesiacov.
(6) Zamestnávate¾, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachova zriadené pracovné miesto
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávate¾, ktorý nesplnil povinnos pod¾a prvej vety, je povinný vráti úradu pomernú
èas poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu,
poèas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával obèana so zdravotným postihnutím..
Poznámka pod èiarou k odkazu 60aa sa vypúa.
150. V § 56 ods. 7 sa nad slovom nadbytoènosti odkaz 49b nahrádza odkazom 46.
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151. V § 56 ods. 9 úvodná veta znie: Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 4 obsahuje.
152. V § 56a odseky 1 a 3 znejú:
(1) Úrad môe poskytnú príspevok na udranie obèana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ïalej
len príspevok) zamestnávate¾ovi, ktorý zamestnáva
viac ako 25 % obèanov so zdravotným postihnutím
z priemerného evidenèného poètu zamestnancov pod¾a
§ 63 ods. 3 a ktorý nemá priznané postavenie chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska, ak o príspevok písomne poiada. Príspevok sa poskytuje na obèana so
zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týdenného pracovného èasu. Príspevok sa neposkytuje,
ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého
zamestnanca, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, zamestnávate¾ovi poskytnutý príspevok pod¾a
§ 50, § 50j a 50k.
(2) Príspevok sa poskytuje zamestnávate¾ovi na
úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
platených zamestnávate¾om mesaène zo mzdy zamestnanca pod¾a odseku 1, najviac vo výke preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávate¾om vypoèítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a
tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om. Súèasou iadosti o poskytnutie príspevku sú údaje o celkovom priemernom
evidenènom poète zamestnancov a o priemernom evidenènom poète zamestnancov, ktorí sú obèanmi so
zdravotným postihnutím, tvrroène kumulatívne od
zaèiatku roka. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého
územnom obvode má zamestnávate¾ sídlo alebo trvalý
pobyt, ak je zamestnávate¾ fyzickou osobou. Príspevok
sa poskytuje tvrroène na základe dokladov preukazujúcich úhradu preddavku na poistné, poistného
a povinných príspevkov pod¾a odseku 2, ktoré je zamestnávate¾ povinný predloi úradu najneskôr do 30
kalendárnych dní po uplynutí prísluného tvrroka..
153. V § 56a ods. 4 úvodná veta znie: Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 3 obsahuje.
154. V § 56a ods. 4 písm. c) sa vypúa slovo maximálnu.
155. V § 56a ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) záväzok úradu, e poskytne zamestnávate¾ovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dòa
predloenia dokladov,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
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156. § 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Príspevok obèanovi so zdravotným postihnutím
na samostatnú zárobkovú èinnos
(1) Úrad môe poskytnú príspevok obèanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú èinnos
(ïalej len príspevok) na èiastoènú úhradu nákladov
súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej
èinnosti uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom
so zdravotným postihnutím vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne
zárobkovo èinnou osobou pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú
èinnos na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne poiada. Uchádzaè o zamestnanie, ktorému bol
poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú èinnos prevádzkova na chránenom pracovisku nepretrite najmenej dva roky. Príspevok sa neposkytuje
na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie
a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo èinnou osobou,
ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím, a na
úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok
pod¾a § 49.
(2) Výka príspevku je
a) v bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti niou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyou, ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce pod¾a § 49
ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a
tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a uchádzaèom o zamestnanie, ktorý je obèanom so
zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad,
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v ktorého územnom obvode obèan so zdravotným postihnutím vytvorí chránené pracovisko, na ktorom
bude prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos.
Súèasou iadosti o poskytnutie príspevku je podnikate¾ský zámer pod¾a odseku 6.
(4) Úrad poskytne najviac 30 % výky príspevku pod¾a odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo dòa
uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku
a zvynú èas príspevku po predloení dokladov preukazujúcich vynaloené náklady pod¾a odseku 1; tieto
doklady je obèan so zdravotným postihnutím, ktorý
prevádzkuje samostatnú zárobkovú èinnos, povinný
predloi najneskôr do iestich mesiacov odo dòa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
(5) Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 3
obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) vykonávané èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie
ekonomických èinností,
c) výku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d) dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum
zaèatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti,
e) obdobie, poèas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková èinnos,
f) podmienky poskytnutia príspevku,
g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok
a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho èasti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h) záväzok obèana so zdravotným postihnutím, ktorý
zaène prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos
na chránenom pracovisku, e oznámi úradu kadú
zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30
kalendárnych dní,
i) záväzok obèana so zdravotným postihnutím, ktorý
zaène prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos
na chránenom pracovisku, e predloí správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej èinnosti a o èerpaní poskytnutého príspevku za kadý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti poèas
obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,
j) záväzok uchádzaèa o zamestnanie, e predloí doklady preukazujúce vynaloené náklady pod¾a odseku 1,
k) ïalie dohodnuté náleitosti.
(6) Úrad zabezpeèí uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý
je obèanom so zdravotným postihnutím, na základe písomnej iadosti absolvovanie prípravy na zaèatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti na chránenom pracovisku. Súèasou prípravy na zaèatie
prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti je vypracovanie podnikate¾ského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na posúdenie komisiou pod¾a
§ 18 ods. 4. Náleitosti podnikate¾ského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a úèelnosti
podnikate¾ského zámeru urèí ústredie vnútorným
predpisom.
(7) Obèan so zdravotným postihnutím, ktorému bol
poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnos prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos na chráne-
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nom pracovisku nepretrite najmenej dva roky, je povinný vráti úradu pomernú èas poskytnutého
príspevku zodpovedajúcu obdobiu, poèas ktorého neprevádzkoval na chránenom pracovisku samostatnú
zárobkovú èinnos; to sa nevzahuje na obèana so zdravotným postihnutím, ktorý prestal prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos zo zdravotných dôvodov na
základe posúdenia pod¾a § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Obèan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnos prevádzkova samostatnú zárobkovú èinnos na
chránenom pracovisku nepretrite najmenej dva roky
zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukáza úradu èerpanie príspevku a vráti úradu nevyèerpanú èas poskytnutého príspevku.

samostatne zárobkovo èinnej osoby vyplýva potreba
pracovného asistenta. Súèasou iadosti o poskytnutie
príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos obèana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej èinnosti,
ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná
osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného èasu, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej èinnosti
pracovného asistenta..

(8) Úrad môe opätovne poskytnú príspevok uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od
zaèatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

166. V § 59 odsek 5 znie:
(5) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávate¾om, ktorý zamestnáva obèana so
zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá je obèanom so
zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad,
v ktorého územnom obvode obèan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos..

(9) Úrad môe poskytnú príspevok uchádzaèovi
o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím a ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením
do evidencie uchádzaèov o zamestnanie pozastavil,
preruil alebo skonèil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej èinnosti, ak bol vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov..
157. § 57a sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 60ab a 60ac sa vypúajú.
158. V § 58 ods. 12 písmeno c) znie:
c) poskytova ústrediu správu o svojej èinnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlaèive, ktorého
vzor urèí ústredie..
159. V § 58 ods. 15 úvodnej vete sa slová je oprávnený nahrádzajú slovom môe.
160. V § 58 ods. 15 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) Sociálna poisovòa, ak zistila nesplnenie povinností
odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
161. § 58 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ústredie vedie register agentúr podporovaného
zamestnávania, ktorý obsahuje údaje pod¾a odseku 10..
162. V § 59 odsek 1 znie:
(1) Úrad poskytne na základe písomnej iadosti zamestnávate¾ovi, ktorý zamestnáva obèana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo èinnej
osobe, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím,
príspevok na èinnos pracovného asistenta (ïalej len
príspevok), ak z druhu zdravotného postihnutia
a z vykonávanej pracovnej èinnosti zamestnanca alebo

163. V § 59 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
164. V § 59 ods. 4 úvodnej vete sa slová vo výke
90 % nahrádzajú slovami vo výke 70 %.
165. V § 59 ods. 4 sa vypúa písmeno c).

167. V § 59 ods. 6 sa vypúa prvá veta.
168. V § 59 ods. 6 úvodná veta znie: Dohoda o poskytnutí príspevku pod¾a odseku 5 obsahuje.
169. V § 59 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) ïalie dohodnuté náleitosti..
170. V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:
f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávate¾om za zamestnancov, ktorí sú obèanmi so zdravotným postihnutím,.
171. V § 60 ods. 3 písmeno f) znie:
f) náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím,.
172. V § 60 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného
týdenného pracovného èasu.
173. V § 60 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: vykonávajúceho
prácu v rozsahu ustanoveného týdenného pracovného èasu..
174. V § 60 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah
týdenného pracovného èasu u obèana so zdravotným
postihnutím, na ktorého sa príspevok poskytuje. Ak je
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rozsah týdenného pracovného èasu nií ako rozsah
ustanoveného týdenného pracovného èasu, príspevok
sa poskytuje v pomernej èasti výky pod¾a odseku 6..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
175. V § 60 ods. 8 sa slová do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho tvrroka, za ktorý sa príspevok iada nahrádzajú slovami
do 60 kalendárnych dní odo dòa podania iadosti
o poskytnutie príspevku.
176. V § 63 ods. 3 druhá veta znie: Do celkového poètu zamestnancov sa nezapoèítavajú prísluníci Policajného zboru, prísluníci Slovenskej informaènej sluby,
prísluníci Národného bezpeènostného úradu, prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe, prísluníci Hasièského a záchranného zboru, prísluníci Horskej záchrannej sluby, colníci a profesionálni vojaci, ktorí
vykonávajú tátnu slubu pod¾a osobitných predpisov,60b) a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávate¾a v zahranièí.61).
Poznámky pod èiarou k odkazom 60b a 61 znejú:

60b) Zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
61
) Zákon è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 403/2010 Z. z..

177. V § 64 ods. 2 a 4 sa slová pracoviskom alebo
obèanom nahrádzajú slovami pracoviskom zriadeným obèanom.
178. V § 64 ods. 8 sa za slová dielòa alebo vkladajú
slová chránené pracovisko, ktoré zriadil.
179. V § 65b sa slová § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51,
§ 52, § 52a, § 53a, § 53b, § 53c, § 53d, § 54, § 55a, § 56,
§ 56a, § 57, § 57a nahrádzajú slovami § 50, § 50j,
§ 50k, § 51, § 52, § 52a, § 53, § 53a, § 53b, § 53d, § 54,
§ 56, § 56a, § 57.
180. Nadpis desiatej èasti znie: Evidencia údajov
a poh¾adávok.
181. § 66 sa vypúa.
182. § 67 vrátane nadpisu znie:
§ 67
Spracúvanie, zverejòovanie a ochrana údajov
(1) Ústredie je prevádzkovate¾om22) centrálneho informaèného systému na úèely sluieb zamestnanosti.
(2) Úrad je prevádzkovate¾om22) informaèného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách è. 1 a 3 a vo veobecne záväznom
právnom predpise vydanom pod¾a § 69 do centrálneho
informaèného systému ústredia.
(3) Ministerstvo je prevádzkovate¾om22) informaèného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 a vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom pod¾a § 69 zo svojho
centrálneho informaèného systému na analytické úèely a na tatistické úèely.
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(4) Ministerstvo, ústredie a úrad na úèely vedenia
evidencie uchádzaèov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnávate¾ov, tátnych prísluníkov
tretích krajín, obèanov so zdravotným postihnutím
a vo¾ných pracovných miest, na úèely poskytovania
sluieb zamestnanosti pod¾a tohto zákona, na analytické úèely a na tatistické úèely spracúvajú osobné údaje
v súlade s osobitným predpisom.22) Ústredie a úrad
spracúvajú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách
è. 1 a 3 a vo veobecne záväznom právnom predpise
vydanom pod¾a § 69 na úèel vytvorenia ich elektronického obrazu a ich evidencie v elektronickom registratúrnom systéme ústredia a úradu kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosiè informácií.
(5) Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré
spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie
ich úloh pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.
(6) Sociálna poisovòa na úèely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe
è. 1 písm. E.
(7) Inpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu
a) oznámenie o zistení nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno zamestnávate¾a, sídlo zamestnávate¾a, identifikaèné
èíslo organizácie a dátum zistenia nelegálneho zamestnávania,
b) zoznam vetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávate¾a pod¾a
písmena a), ktorý obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu alebo
miesto prechodného pobytu fyzickej osoby a dátum
zistenia nelegálnej práce.
(8) Ústav informácií a prognóz kolstva na úèely
tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje o absolventoch stredných kôl a vysokých kôl v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. F.
(9) Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou
poskytuje ústrediu na úèely tohto zákona osobné údaje
z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. G.
(10) Z informaèného systému ústredia a úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inpektorát práce získavajú informácie
o tátnych prísluníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na úèely tohto
zákona poskytuje ústrediu údaje zo ivnostenského registra v rozsahu ustanovenom v prílohe è. 1 písm. H.
(11) Orgánom tátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisovni, obciam, súdom a v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzaèoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie
a o vo¾ných pracovných miestach poskytujú bezplatne.
Orgánom tátnej správy sa poskytujú tatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.
(12) Ústredie a úrad poskytujú tatistické údaje
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o uchádzaèoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov tatistickému úradu Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu.13b)

je neznámy alebo sa v mieste doruèenia nezdruje, povauje sa zásielka za doruèenú dòom jej
doruèenia spä úradu,.

(13) Ústredie zverejòuje tatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce
a aktivaènej èinnosti uchádzaèov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo;
informácie zverejòuje za vykazovaný mesiac najneskôr
do 20. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

187. V § 70 odsek 6 znie:
(6) Na príspevky poskytované pod¾a § 46 ods. 4 a 7,
§ 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 52a, § 53b, § 53d,
§ 56, § 56a a 57 nie je právny nárok..

(14) Úrad môe tatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávate¾ovi zverejòova len so súhlasom prísluného zamestnávate¾a..
183. V § 68 ods. 8 sa slová § 19 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 20b.
184. § 69 znie:
§ 69
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti sledovania dåky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní pod¾a § 32 ods. 2 písm. g),
b) sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje
náhrada cestovných výdavkov, a výku náhrady cestovných výdavkov pod¾a § 32 ods. 12 písm. d),
c) podrobnosti o evidencii uchádzaèov o zamestnanie
a formy osobného preukazovania aktívneho h¾adania zamestnania uchádzaèom o zamestnanie pod¾a
§ 33 a 35 a § 36,
d) podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie
pod¾a § 37 a 39,
e) podrobnosti o vedení evidencie vo¾ných pracovných
miest pod¾a § 40,
f) výku príspevku na sluby pre rodinu s demi a zoznam dokladov, ktoré sú súèasou iadosti o poskytnutie príspevku na sluby pre rodinu s demi pod¾a
§ 43 ods. 9 a § 46 ods. 10,
g) podrobnosti zabezpeèenia odborných poradenských
sluieb pod¾a § 43,
h) podrobnosti o dôvodoch preruenia odborných poradenských sluieb alebo vzdelávania a prípravy pre
trh práce uchádzaèa o zamestnanie alebo jeho odstúpenia od dohody pod¾a § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14,
i) výku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od
miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
a zoznam dokladov, ktoré sú súèasou iadosti
o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou
pod¾a § 53,
j) podrobnosti o vedení evidencie administratívnych
èinností pod¾a § 65b..
185. V § 70 ods. 1 sa slová ac) a ad) nahrádzajú slovami ae) a af), na konci sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
186. V § 70 ods. 4 písmeno b) znie:
b) ak pokus doruèovate¾a o náhradné doruèenie písomnosti, ktorá sa má doruèi do vlastných rúk úèastníka konania, bol neúspený a doruèovate¾ písomnos
vrátil ako nedoruèite¾nú z dôvodu, e pobyt adresáta

188. V § 70 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a osobitného predpisu36).
189. V § 70 ods. 7 písm. b) sa slovo zdravotné nahrádza slovami povinné verejné zdravotné a slovo
príspevku sa nahrádza slovami povinných príspevkov.
190. V § 70 sa odsek 7 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) skutoènos, e neporuili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním iadosti..
191. V § 70 ods. 8 sa vypúajú slová alebo záujemcovi o zamestnanie a nad slovom predpisu sa odkaz 47 nahrádza odkazom 63aaa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 63aaa znie:

63aaa) Zákon è. 568/2009 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 47 sa vypúa.
192. V § 70 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú:
(11) Na príspevky, pri výpoète ktorých sa zoh¾adòuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie povauje obdobie, v ktorom bola uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Poèas poskytovania
príspevku sa neprihliada na zmenu výky priemernej
mzdy pod¾a § 49 ods. 4.
(12) Rozhodnutia a dokumenty vydané pod¾a tohto
zákona vyhotovené elektronicky s pouitím informaèného systému mono vyda v medzinárodnej abecede
s predtlaèeným odtlaèkom peèiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej
osoby..
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 13.
193. V § 70 ods. 13 sa slová v prílohe nahrádzajú
slovami v prílohe è. 4.
194. Za § 72s sa vkladá § 72t, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72t
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2013
(1) Konanie o zaradení obèana do evidencie uchádzaèov o zamestnanie a konanie o vyradení uchádzaèa
o zamestnanie z evidencie uchádzaèov o zamestnanie
zaèaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo právoplatne
ukonèené, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2013.
(2) Ustanovenie § 72d ods. 2 sa od 1. mája 2013 neuplatní. Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2013 vykonávala èinnos agentúry doèasného zamestnávania
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alebo konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej
èinnos agentúry doèasného zamestnávania pod¾a
predpisov úèinných do 30. apríla 2013 a ktorá
a) nemá skonèené vysokokolské vzdelanie, môe uvedenú èinnos vykonáva najdlhie do 31. decembra
2013, a ak do 30. apríla 2013 zaèala alebo do 31. decembra 2013 zaène túdium, ktorého absolvovaním
získa vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, a
do skonèenia tohto túdia, najdlhie do 31. decembra 2020,
b) do 30. apríla 2013 zaèala alebo do 31. decembra
2013 zaène túdium, ktorého absolvovaním získa
vysokokolské vzdelanie prvého stupòa, môe uvedenú èinnos vykonáva a do skonèenia tohto túdia, najdlhie do 31. decembra 2019, a ak zaène do
31. decembra 2019 túdium, ktorého absolvovaním
získa vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, a
do skonèenia tohto túdia, najdlhie do 31. decembra 2024,
c) má skonèené vysokokolské vzdelanie prvého stupòa, ale nemá skonèené vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa, môe uvedenú èinnos vykonáva
najdlhie do 31. decembra 2019, a ak zaène do
31. decembra 2019 túdium, ktorého absolvovaním
získa vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, a
do skonèenia tohto túdia, najdlhie do 31. decembra 2024.
(3) Pri poskytovaní náhrady èasti cestovných výdavkov súvisiacich s úèasou uchádzaèa o zamestnanie na
aktivitách v rámci odborných poradenských sluieb
pod¾a § 43 ods. 8 úèinného do 30. apríla 2013 na základe iadosti podanej pred 1. májom 2013 sa postupuje
pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013.
(4) Pri poskytovaní dávky pod¾a § 48b úèinného do
30. apríla 2013, na ktorú vznikol uchádzaèovi o zamestnanie alebo obèanovi so zdravotným postihnutím,
ktorý je uchádzaèom o zamestnanie, nárok pred 1. májom 2013, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2013. Konanie o priznaní, odòatí, zvýení,
zníení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky
pod¾a § 48b zaèaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo
právoplatne ukonèené, sa dokonèí pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2013.
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(5) Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpeèované uchádzaèovi o zamestnanie, ktoré sa zaèali pred
1. májom 2013, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov uchádzaèovi o zamestnanie pod¾a § 46
ods. 4, 6 a 9 úèinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje
pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013.
(6) Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpeèované záujemcovi o zamestnanie, ktoré sa zaèali pred
1. májom 2013, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov záujemcovi o zamestnanie pod¾a § 46
ods. 5, 7 a 9 úèinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje
pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013.
(7) Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody
o poskytnutí príspevku pod¾a § 49, § 49a, § 50, § 50a,
§ 50c, § 50i, § 50j, § 51, § 52a, § 55a, § 56, § 56a, § 57,
§ 57a a 59 úèinných do 30. apríla 2013, ktorá bola uzatvorená pred 1. májom 2013, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013.
(8) Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou pod¾a § 53 na základe iadosti podanej pred 1. májom 2013, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2013.
(9) Postavenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa
povauje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pod¾a tohto zákona, a kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska pod¾a tohto zákona, najdlhie do 31. decembra 2014.
(10) Pri poskytovaní príspevku pod¾a § 60 za prvý
tvrrok a druhý tvrrok roku 2013 sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2013.
(11) Pri plnení povinností zamestnávate¾a pri zamestnávaní obèanov so zdravotným postihnutím pod¾a
§ 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za celý rok 2013 sa
postupuje pod¾a tohto zákona..
195. Pred prílohu sa vkladajú prílohy è. 1 a 3, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k zákonu è. 5/2004 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV
SPRACÚVANÝCH NA ÚÈELY TOHTO ZÁKONA
A. Evidencia uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie pod¾a § 37 obsahuje tieto
osobné údaje:
a) identifikaèné údaje, a to
1. meno, priezvisko, titul,
2. adresa trvalého pobytu,
3. adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v èlenskom táte Európskej únie,
4. rodné èíslo,
5. dátum a miesto narodenia,
6. dátum úmrtia,
7. pohlavie,
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8. èíslo obèianskeho preukazu,
9. tátne obèianstvo,
10. národnos,
11. rodinný stav,
12. kontaktné údaje (telefónne èíslo, e-mail),
13. bankové spojenie,
14. zdravotná poisovòa,
b) údaje o kvalifikácii, odborných zruènostiach, a to
1. dosiahnutý stupeò vzdelania, názov koly alebo kôl, absolvovaný tudijný odbor alebo uèebný odbor, dátum
zaèatia a dátum skonèenia túdia, spôsob skonèenia túdia,
2. jazykové znalosti,
3. vodièské oprávnenie,
4. platné osvedèenia, ïalia odborná príprava,
5. znalosti a zruènosti,
c) údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to
1. názov zamestnávate¾a,
2. vykonávané zamestnanie,
3. dátum zaèatia a dátum skonèenia pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu,
4. dôvod a spôsob skonèenia pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu,
5. výka príjmu,
d) údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovo¾ne, a to
1. druh postihnutia,
2. úroveò zdravotného postihnutia,
3. miera poklesu vykonáva zárobkovú èinnos,
4. zdravotné obmedzenie,
5. obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,
e) údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieaa,
2. údaje o manelke alebo manelovi  meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennos
zamestnania,
f) informácie o dávke v nezamestnanosti, a to
1. vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,
2. dátum zaèatia a dátum skonèenia poberania dávky v nezamestnanosti,
3. výka dávky v nezamestnanosti,
g) údaje o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to
1. dátum podania iadosti,
2. dátum vzniku a zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
3. dátum zaèatia a dátum skonèenia poberania aktivaèného príspevku,
h) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracovania a sú nevyhnutné na úèel posúdenia vedenia v evidencii uchádzaèov o zamestnanie.
B. Evidencia vo¾ných pracovných miest pod¾a § 40 obsahuje tieto údaje:
názov zamestnania,
dátum moného nástupu na vo¾né pracovné miesto,
miesto výkonu práce,
forma pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu,
zmennos, úväzok,
pracovný èas,
sezónnos,
predpokladané mzdové ohodnotenie,
forma mzdy,
kvalifikaèné predpoklady (dosiahnutý stupeò vzdelania, absolvovaný tudijný odbor alebo uèebný odbor) a poadovaná prax,
k) poadované vedomosti a zruènosti.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

C. Evidencia zamestnávate¾ov pod¾a § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk pod¾a § 55 obsahuje
tieto údaje:
a) názov a právna forma,
b) identifikaèné èíslo alebo iný identifikátor,
c) sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,
d) daòové identifikaèné èíslo,
e) prevaujúca èinnos pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností,
f) poèet zamestnancov, z toho poèet obèanov so zdravotným postihnutím,
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dátum zaloenia, dátum zruenia,
druh vlastníctva,
typ zriaïovate¾a (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),
oblasti podnikania,
bankové spojenie.

D. Evidencia zamestnávania obèanov èlenských tátov Európskej únie a ich rodinných prísluníkov a tátnych
prísluníkov tretích krajín a ich rodinných prísluníkov pod¾a § 41a obsahuje tieto údaje:
a) osobné údaje obèanov èlenských tátov Európskej únie a ich rodinných prísluníkov a tátnych prísluníkov tretích krajín a ich rodinných prísluníkov, a to
1. identifikátor,
2. meno, priezvisko a titul,
3. èíslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
4. adresa v táte trvalého pobytu a adresa na doruèovanie písomností,
5. dátum narodenia,
6. pohlavie,
7. národnos,
8. tátne obèianstvo,
9. rodinný stav,
10. kontaktné údaje,
11. bankové spojenie,
b) údaje o zamestnávate¾ovi, mieste a druhu vykonávanej práce, a to
1. názov a sídlo, identifikaèné èíslo zamestnávate¾a,
2. druh ekonomickej èinnosti zamestnávate¾a,
3. miesto výkonu práce,
4. druh vykonávanej práce,
5. vykonávané zamestnanie,
6. obdobie, poèas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonáva,
7. obdobie, poèas ktorého zamestnanie skutoène trvalo.
E. Sociálna poisovòa poskytuje pod¾a § 67 ods. 6 ústrediu
a) údaje o poberate¾och dávky v nezamestnanosti za prísluný vykazovaný mesiac, a to
1. identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia,
2. meno a priezvisko,
3. zaèiatok a skonèenie poberania dávky v nezamestnanosti,
4. výka dávky v nezamestnanosti,
b) údaje k osvedèeniu skutoèností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie, a to
1. názov a identifikaèné èíslo zamestnávate¾a,
2. typ poistenia fyzickej osoby,
3. dátum zaèatia a skonèenia evidencie uchádzaèa o zamestnanie v registri poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia,
c) údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej èinnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii
uchádzaèa o zamestnanie, a to
1. identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia uchádzaèa o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzaèa o zamestnanie,
3. názov a identifikaèné èíslo zamestnávate¾a,
4. dátum zaèatia a skonèenia evidencie uchádzaèa o zamestnanie v registri poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia,
d) údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzaèov o zamestnanie, a to
1. identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia uchádzaèa o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzaèa o zamestnanie,
3. názov a identifikaèné èíslo zamestnávate¾a,
4. dátum zaèatia a skonèenia evidencie uchádzaèa o zamestnanie v registri poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia,
5. suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
e) údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzaèov o zamestnanie vzh¾adom na vek, a to
1. identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia uchádzaèa o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzaèa o zamestnanie,
3. typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzaèa o zamestnanie,
4. percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej èinnosti (len pri invalidnom dôchodku) uchádzaèa o zamestnanie.
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F. Ústav informácií a prognóz kolstva poskytuje pod¾a § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch
stredných kôl a vysokých kôl:
a) rodné èíslo iaka alebo tudenta,
b) dátum narodenia iaka alebo tudenta,
c) meno a priezvisko iaka alebo tudenta,
d) miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu iaka alebo tudenta,
e) názov koly alebo kolského zariadenia iaka alebo tudenta,
f) dátum zaèatia a skonèenia túdia iaka alebo tudenta,
g) typ skonèenia túdia iaka alebo tudenta,
h) forma túdia iaka alebo tudenta,
i) ukonèené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,
j) dosiahnutý stupeò vzdelania absolventa,
k) kód ISCED dosiahnutého stupòa vzdelania absolventa,
l) tudijný odbor absolventa,
m) druh túdia absolventa.
G. Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou poskytuje pod¾a § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje z centrálneho registra poistencov:
a) èíslo poboèky zdravotnej poisovne,
b) identifikátor poistenca
c) rodné èíslo poistenca,
d) meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,
e) dátum narodenia poistenca,
f) miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.
H. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje pod¾a § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo ivnostenského registra:
a) obchodné meno fyzickej osoby,
b) identifikaèné èíslo fyzickej osoby,
c) bydlisko a miesto podnikania, ak sa líi od bydliska fyzickej osoby,
d) deò zápisu fyzickej osoby do ivnostenského registra,
e) predmet èinnosti fyzickej osoby.

Èiastka 24

Zbierka zákonov è. 96/2013

Strana 887

Príloha è. 2
k zákonu è. 5/2004 Z. z.

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚÈASOU IADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE
UCHÁDZAÈOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAÈ O ZAMESTNANIE
PREDKLADÁ NA ÚÈELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA
A. Súèasou iadosti o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 34 ods. 2 sú tieto doklady:
a) fotokópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skonèenia pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu, ak spôsob skonèenia pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu
nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
b) fotokópia dokladu o skonèení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti,
c) èestné vyhlásenie, e nevykonáva zárobkovú èinnos na základe právneho vzahu pod¾a osobitného predpisu,13)
d) fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú èinnos pod¾a § 6 ods. 2,
e) potvrdenie o ukonèení koly,
f) èestné vyhlásenie o skonèení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
g) doklad o skonèení doèasnej pracovnej neschopnosti,
h) potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odòatia slobody,
i) právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predèasného starobného dôchodku,
j) rodný list, ak mladistvý obèan nemá spôsobilos na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom.
B. Uchádzaè o zamestnanie na úèely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:
a) rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos alebo posudok útvaru sociálneho zabezpeèenia vydaný pod¾a osobitného predpisu,14) ak obèan uvedený doklad má vydaný,
b) rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos alebo posudok útvaru sociálneho zabezpeèenia vydaný pod¾a osobitného predpisu,14)
c) právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzahu,
d) fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
e) fotokópie dokladov o nadobudnutých zruènostiach a oprávneniach.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 5/2004 Z. z.

ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚÈELY TOHTO ZÁKONA
Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:
doklady uvedené v prílohe è. 2,
vetky iadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,
vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,
zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
e) oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti,
f) potvrdenie o výke príjmu zo zárobkovej èinnosti,
g) potvrdenie o h¾adaní zamestnania,
h) vyjadrenia zamestnávate¾ov,
i) nahláky vo¾ných pracovných miest,
j) doklad o doèasnej pracovnej neschopnosti,
k) rozhodnutie o dôchodkoch,
l) dokumenty o skonèení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu,
m) èestné vyhlásenia,
n) bankové výpisy,
o) mesaèné výkazy Sociálnej poisovne a zdravotných poisovní,
p) roèné výkazy o plnení povinného podielu poètu obèanov so zdravotným postihnutím,
r) dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzaèmi o zamestnanie,
úradom a záujemcami o zamestnanie a dokumenty vyplývajúce z týchto dohôd,
s) potvrdenia daòového úradu, Sociálnej poisovne, zdravotnej poisovne, inpektorátu práce a iných intitúcií vydané na úèely tohto zákona,
t) rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu,
u) ïalie doklady predloené ústrediu a úradu na úèely tohto zákona..
a)
b)
c)
d)

Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 65 znie:

65) § 75 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

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. 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.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è.
è.
è.
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è.
è.
è.
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è.
è.
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è.
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è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z. a
94/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov VIII. èasti Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 150a
písm. a) a c) sa vypúajú slová a agentúry doèasného
zamestnávania.
2. V sadzobníku správnych poplatkov VIII. èasti Finanèná správa a obchodná èinnos sa za poloku 150a
vkladá poloka 150b, ktorá znie:
Poloka 150b
a) Vydanie povolenia na èinnos agentúry doèasného
zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ....................................... 500 eur
2. právnickú osobu ................................ 1 000 eur
b) Zmena povolenia na èinnos agentúry doèasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ....................................... 250 eur
2. právnickú osobu .................................. 500 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia
na èinnos agentúry
doèasného zamestnávania ........................... 5 eur.
Èl. III
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
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è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z. a zákona è. 413/2012 Z. z. sa mení
takto:
V § 184 ods. 5 posledná veta znie: Písomné oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzaèov o zamestnanie sa povauje za iados o dávku v nezamestnanosti.“.
Èl. IV
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 120/2011 Z. z., zákona
è. 180/2011 Z. z., zákona è. 468/2011 Z. z. a zákona
è. 393/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. m) sa vypúajú slová náhrada
èasti cestovných výdavkov a.
2. V § 5 ods. 4 písmená n) a o) znejú:
n) náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzaèovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpeèujú odborné poradenské
sluby pod¾a osobitného predpisu,13b)
o) náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzaèovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpeèuje vzdelávanie a príprava pre trh práce pod¾a osobitného predpisu,13c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

13b) § 43 ods. 8 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13c
) § 46 ods. 5 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 13d a 13e znejú:

13d) § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13e
) § 51 ods. 4 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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4. V § 5 ods. 4 sa vypúajú písmená s) a u).
Doterajie písmená v) a ai) sa oznaèujú ako písmená s) a af).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13ea a 13ec sa vypúajú.
5. V § 5 ods. 4 sa vypúa písmeno af).
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te¾om materskej koly alebo zriaïovate¾om základnej koly je obvodný úrad v sídle kraja,34a) alebo
d) v odôvodnených prípadoch materská kola alebo základná kola na základe písomnej dohody so zriaïovate¾om pod¾a písmena a) alebo s obcou pod¾a písmena b)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34a znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 13n sa vypúa.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 20a sa citácia
§ 34 ods. 13 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 139/2008 Z. z. nahrádza citáciou § 34 ods. 14 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..
Èl. V
Zákon è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
§ 9 sa vypúa.
Èl. VI
Zákon è. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení zákona è. 393/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením mono
poskytnú iadate¾ovi, ktorým je
a) zriaïovate¾ materskej koly alebo zriaïovate¾ základnej koly okrem zriaïovate¾a, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
b) obec pod¾a sídla koly, ak zriaïovate¾om materskej
koly alebo zriaïovate¾om základnej koly je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
c) obèianske zdruenie, ktorého èlenmi sú rodièia alebo iní zástupcovia detí a priatelia koly, ak zriaïova-

34a) § 10 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 10 sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) dohoda pod¾a § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu,
pre ktorý je materská kola alebo základná kola
iadate¾om o dotáciu..
Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 191/2004 Z. z., zákonom è. 365/2004 Z. z.,
zákonom è. 585/2004 Z. z., zákonom è. 614/2004 Z. z.,
zákonom è. 1/2005 Z. z., zákonom è. 82/2005 Z. z., zákonom è. 528/2005 Z. z., zákonom è. 573/2005 Z. z.,
zákonom è. 310/2006 Z. z., zákonom è. 693/2006 Z. z.,
zákonom è. 561/2007 Z. z., zákonom è. 139/2008 Z. z.,
zákonom è. 233/2008 Z. z., zákonom è. 263/2008 Z. z.,
zákonom è. 460/2008 Z. z., zákonom è. 562/2008
Z. z., zákonom è. 49/2009 Z. z., zákonom è. 108/2009
Z. z., zákonom è. 266/2009 Z. z., zákonom è. 463/2009
Z. z., zákonom è. 594/2009 Z. z., zákonom è. 52/2010
Z. z., zákonom è. 136/2010 Z. z., zákonom è. 373/2010
Z. z., zákonom è. 120/2011 Z. z., zákonom è. 223/2011
Z. z., zákonom è. 231/2011 Z. z., zákonom è. 257/2011
Z. z., zákonom è. 468/2011 Z. z., zákonom è. 324/2012
Z. z. a týmto zákonom.
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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97
ZÁKON
z 26. marca 2013
o pozemkových spoloèenstvách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Základné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje
a) vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoloèenstiev (ïalej len spoloèenstvo),
b) práva, povinnosti a vzájomné vzahy èlenov spoloèenstva a Slovenského pozemkového fondu1) (ïalej
len fond),
c) podmienky nakladania so spoloènou nehnute¾nosou a s jej podielmi,
d) konanie o zápise spoloèenstiev do registra pozemkových spoloèenstiev (ïalej len register) a o zápise
zmien ich údajov,
e) pôsobnos obvodných lesných úradov pri výkone
tátneho dozoru nad spoloèenstvami,
f) správne delikty a sankcie.
(2) Tento zákon upravuje aj nakladanie so spoloènou
nehnute¾nosou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorých spoloèenstvo zaniklo.
§2
(1) Spoloèenstvom sa rozumie
a) lesné a pasienkové spoloèenstvo vlastníkov podielov
spoloènej nehnute¾nosti, na ktoré sa vzahovali osobitné predpisy2) a ktoré vzniklo pod¾a osobitných
predpisov,3)
b) lesné spoloèenstvo, pasienkové spoloèenstvo alebo
pozemkové spoloèenstvo zaloené pod¾a osobitných
predpisov,4)
c) spoloèenstvo vlastníkov spoloènej nehnute¾nosti,
d) spoloèenstvo zaloené vlastníkmi spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností; spoloène obhospodarovanou nehnute¾nosou je po¾nohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu
1

s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoloèenstvo s cie¾om ich spoloèného obhospodarovania
a uívania.
(2) Na práva a povinnosti vlastníkov spoloènej nehnute¾nosti a vlastníkov spoloène obhospodarovaných
nehnute¾ností sa vzahujú ustanovenia Obèianskeho
zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 a 3 a 7 a 10, § 10
ods. 4 a § 15 ods. 2 a 4 neustanovujú inak.
(3) Pri prevode podielu spoloènej nehnute¾nosti nesmie vzniknú spoluvlastnícky podiel na spoloènej nehnute¾nosti, ktorému zodpovedá výmera menia ako
2 000 m2.
Zaloenie a vznik spoloèenstva
§3
Spoloèenstvo pod¾a tohto zákona je právnická osoba.5)
§4
(1) Spoloèenstvo pod¾a tohto zákona sa zakladá
zmluvou o pozemkovom spoloèenstve (ïalej len zmluva o spoloèenstve) uzavretou vlastníkmi spoloènej
nehnute¾nosti alebo vlastníkmi spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností. O zaloení spoloèenstva rozhodujú vlastníci spoloènej nehnute¾nosti nadpoloviènou väèinou hlasov poèítanou pod¾a ve¾kosti
spoluvlastníckych podielov alebo vetci vlastníci spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností; o zaloení
spoloèenstva a vo¾be èlenov orgánov spoloèenstva sa
vyhotoví notárska zápisnica. Vlastník podielu spoloènej nehnute¾nosti, ktorý nechce by èlenom spoloèenstva, môe pri zakladaní spoloèenstva ponúknu svoj
podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoloènej
nehnute¾nosti.
(2) Spoloèenstvo pod¾a odseku 1 vzniká dòom zápisu
spoloèenstva do registra.

) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov.
2
) Zákonný èlánok XIX/1898 o tátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hô¾, ako aj o úprave hospodárskej správy spoloène
uívaných lesov a hô¾, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.
Zákonný èlánok X/1913 o nedielnych spoloèných pasienkoch.
Zákonný èlánok XXXIII/1913 o predaji niektorých tátnych nemovitostí, poane o zamenení týchto.
3
) § 6 ods. 1 písm. d), e) a u) zákona è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku.
§ 37 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.187/1993 Z. z.
4
) § 22a ods. 2 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 40 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzahov k nehnute¾nostiam v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
5
) § 18 ods. 2 písm. d) Obèianskeho zákonníka.
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(3) Názov spoloèenstva musí obsahova oznaèenie
pozemkové spoloèenstvo alebo skratku pozem.
spol. alebo p. s..
§5
(1) Zmluva o spoloèenstve musí by písomná a musí
obsahova
a) názov spoloèenstva,
b) sídlo spoloèenstva,
c) katastrálne územie, èísla listov vlastníctva alebo
iných listín, na ktorých je v katastri nehnute¾ností
zapísaná spoloèná nehnute¾nos, parcelné èísla,
druh a výmeru pozemkov patriacich do spoloènej
nehnute¾nosti,
d) orgány spoloèenstva, ich oprávnenia a povinnosti,
e) spôsob vo¾by, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoloèenstva,
f) práva a povinnosti èlenov spoloèenstva,
g) druh èinnosti spoloèenstva pod¾a § 19 ods. 1,
h) údaj, èi spoloèenstvo bude vykonáva podnikate¾skú èinnos pod¾a § 19 ods. 3,
i) poèet podielov spoloènej nehnute¾nosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond pod¾a § 10 ods. 1
a 2 alebo ktoré spravuje právnická osoba pod¾a § 10
ods. 6,
j) ïalie skutoènosti pod¾a odseku 2, § 13 ods. 1
písm. d), § 13 ods. 3 a 4, § 15 ods. 1, 3 a 4.
(2) Spoloèenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejie
upravia najmä práva a povinnosti èlenov spoloèenstva,
vnútornú organizáciu spoloèenstva, pôsobnos jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromadenia (ïalej len zhromadenie), hlasovací poriadok zhromadenia a zásady hospodárenia
spoloèenstva, ak tieto skutoènosti neupravuje zmluva
o spoloèenstve.
(3) Súèasou zmluvy o spoloèenstve je aj zoznam èlenov spoloèenstva (ïalej len zoznam).
Zruenie a zánik spoloèenstva
§6
Spoloèenstvo sa zruuje
a) nadobudnutím vlastníctva k spoloènej nehnute¾nosti alebo spoloène obhospodarovaným nehnute¾nostiam jedným vlastníkom,
b) dòom uvedeným v rozhodnutí súdu o zruení spoloèenstva alebo dòom, keï toto rozhodnutie nadobudne právoplatnos,
c) zruením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zruením konkurzu z dôvodu, e majetok úpad6

)
)
8
)
9
)
10
)
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cu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu
správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
zastavením konkurzného konania pre nedostatok
majetku, zruením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zruením konkurzu po splnení koneèného
rozvrhu výaku,
d) rozhodnutím zhromadenia.
§7
(1) Na zruenie spoloèenstva sa primerane vzahujú
veobecné ustanovenia o likvidácii spoloènosti.6)
(2) Spoloèenstvo zaniká dòom výmazu z registra.
§8
Spoloèná nehnute¾nos
(1) Spoloènou nehnute¾nosou na úèely tohto zákona
sa rozumie jedna nehnute¾ná vec, ktorá pozostáva
z viacerých samostatných pozemkov. Spoloèná nehnute¾nos je nedelite¾ná okrem prípadov pod¾a odseku 2.
Podielové spoluvlastníctvo spoloènej nehnute¾nosti nemono zrui a vyporiada pod¾a veobecných ustanovení o zruení a vyporiadaní spoluvlastníctva.7)
(2) Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoloènej nehnute¾nosti mono na základe rozhodnutia
zhromadenia oddeli novovytvorený pozemok (ïalej
len oddelená èas spoloènej nehnute¾nosti), ak
a) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou pod¾a osobitného predpisu,8) ak nejde o neoprávnenú stavbu,9)
b) sa mení úèelové vyuitie spoloènej nehnute¾nosti
alebo jej èasti pod¾a osobitných predpisov,10)
c) ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na úèel, na ktorý mono pozemok
vyvlastni,11)
d) tak ustanovuje osobitný predpis12) alebo
e) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme pod¾a
osobitného predpisu.13)
(3) Spoloèenstvo uíva pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom na spoloènej nehnute¾nosti, ktoré
spravuje alebo s ktorými nakladá fond pod¾a § 10 ods. 1
a 2, na základe nájomnej zmluvy.
§9
Vlastník podielu spoloènej nehnute¾nosti
(1) Èlenmi spoloèenstva pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a c)
sú vetci vlastníci podielov spoloènej nehnute¾nosti.

§ 70 a 75a Obchodného zákonníka.
§ 141 a 142 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 135c ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
§ 17 ods. 4 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 7 ods. 1 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad § 108 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov a § 23 a 24a zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
12
) Napríklad § 11 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
13
) § 62 ods. 3 písm. c) a § 63 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
7
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Pri rozhodovaní zhromadenia fond vykonáva práva
èlena spoloèenstva, ktorého podiel spoloènej nehnute¾nosti spravuje alebo s ktorým nakladá pod¾a § 10 ods. 1
a 2, len ak zhromadenie rozhoduje pod¾a § 14 ods. 4
písm. a), b), d), h) a i).
(2) Èlenstvo v spoloèenstve vzniká a zaniká prevodom
alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoloènej nehnute¾nosti.
(3) Nadobúdate¾ vlastníckeho práva k podielu spoloènej nehnute¾nosti vstupuje do práv a povinností èlena
spoloèenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dòa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpi k zmluve o spoloèenstve.
(4) Pomer úèasti èlenov spoloèenstva na výkone práv
a povinností vyplývajúcich z èlenstva v spoloèenstve je
vyjadrený podielmi na spoloènej nehnute¾nosti.
(5) Ak je spoloèná nehnute¾nos zapísaná v katastri
nehnute¾ností na viacerých listoch vlastníctva a pomer
úèasti èlenov spoloèenstva na výkone práv a povinností
vyplývajúcich z èlenstva v spoloèenstve nemono urèi
pod¾a odseku 4, mono ho urèi dohodou èlenov spoloèenstva alebo rozhodnutím zhromadenia.
(6) Ak nemono preukáza ve¾kos podielov vlastníkov spoloènej nehnute¾nosti v spoloèenstve pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), povaujú sa ich podiely za rovnaké.14)
(7) Na prevod podielu spoloènej nehnute¾nosti
medzi èlenmi spoloèenstva sa nevzahuje veobecné
ustanovenie o predkupnom práve,15) ak nejde o prevod
pod¾a § 11 ods. 2. Ak vlastník podielu spoloènej nehnute¾nosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môe ho
ponúknu na predaj ostatným vlastníkom podielov
spoloènej nehnute¾nosti prostredníctvom výboru; ak
o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov,
môe ho preda tretej osobe.
(8) Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoloènej nehnute¾nosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoloènej nehnute¾nosti je zakázaný.
(9) Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoloènej nehnute¾nosti alebo k spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti na spoloèenstvo je zakázaný.
(10) Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej èasti spoloènej nehnute¾nosti mono za rovnakých
podmienok uzavrie so vetkými vlastníkmi spoloènej
nehnute¾nosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.16)
(11) Výnos z predaja oddelenej èasti spoloènej nehnute¾nosti je príjmom vlastníkov spoloènej nehnute¾14
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nosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho
práva k oddelenej èasti spoloènej nehnute¾nosti. Ak
vlastnícke podiely na spoloènej nehnute¾nosti spravuje
alebo s nimi nakladá fond, výnos z predaja oddelenej
èasti spoloènej nehnute¾nosti je príjmom fondu pod¾a
ve¾kosti podielov spoloènej nehnute¾nosti, ktoré fond
spravuje alebo s ktorými nakladá.17) Vlastník podielov
spoloènej nehnute¾nosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môe písomne u fondu uplatni svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dòa povolenia vkladu vlastníckeho
práva, ak predloí doklady, ktorými preukáe svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
(12) Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na
obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzahujú odseky 10 a 11.
(13) Vlastníci spoloènej nehnute¾nosti môu spoloènú nehnute¾nos alebo jej èas prenaja.
Fond
§ 10
(1) Fond spravuje podiely spoloènej nehnute¾nosti vo
vlastníctve tátu.
(2) Fond nakladá s podielmi spoloènej nehnute¾nosti
a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke
právo nie je evidované v katastri nehnute¾ností,18)
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.19)
(3) Fond nemôe pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoloènej nehnute¾nosti pod¾a odsekov 1 a 2,
sám uíva, ale ich na úèely podnikania pod¾a § 19 prenajíma spoloèenstvu alebo za rovnakých podmienok
nájomcovi, ktorému èlenovia spoloèenstva prenajali
spoloènú nehnute¾nos.
(4) Fond vykonáva práva èlena spoloèenstva, len ak
zhromadenie rozhoduje pod¾a § 14 ods. 4 písm. a), b),
d) h) a i).
(5) Fond v konaní pred súdom alebo pred orgánom
verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoloènej nehnute¾nosti pod¾a odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoloènej nehnute¾nosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.
(6) Na správu podielov spoloènej nehnute¾nosti
na územiach potrebných na zabezpeèenie úloh obrany
tátu20) a na správu podielov spoloènej nehnute¾nosti,
ktoré sa stali vlastníctvom tátu pod¾a osobitného
predpisu,21) sa nevzahuje odsek 1. Správu týchto po-

) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 140 Obèianskeho zákonníka.
16
) § 30 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
17
) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov.
18
) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 180/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
) § 16 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
20
) § 6 písm. h) a § 26 ods. 3 zákona è. 319/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 50 ods. 4 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 63 a 65 ods. 1 písm. k) bod 19 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15

Strana 894

Zbierka zákonov è. 97/2013

dielov spoloènej nehnute¾nosti vykonáva právnická
osoba pod¾a osobitných predpisov.22)
§ 11
(1) Fond môe pozemky s výmerou zodpovedajúcou
podielom spoloènej nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu,
ktoré spravuje pod¾a § 10 ods. 1, ku ktorým neboli
uplatnené retituèné nároky,23) previes do vlastníctva
iných osôb. Na prevod vlastníctva k podielom spoloènej
nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu sa vzahujú obmedzenia pod¾a osobitných predpisov.24) Hodnota podielov spoloènej nehnute¾nosti a porastov na nej pri
prevode vlastníckeho práva sa urèuje pod¾a osobitného
predpisu.25)
(2) Vlastníci podielov spoloènej nehnute¾nosti majú
k podielom spoloènej nehnute¾nosti, ktoré spravuje
fond pod¾a § 10 ods. 1, predkupné právo. Ak fond postupuje pod¾a odseku 1, ponúkne vlastníkom podielov
spoloènej nehnute¾nosti predaj podielu na spoloènej
nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu prostredníctvom výboru a urèí primeranú lehotu na podanie písomnej iadosti o prevod podielu spoloènej nehnute¾nosti.
(3) Fond na základe písomnej iadosti vlastníka alebo
vlastníkov podielu spoloènej nehnute¾nosti uzavrie
s vlastníkom alebo vlastníkmi podielu spoloènej nehnute¾nosti zmluvu o prevode podielov spoloènej nehnute¾nosti.
(4) Cenu podielov spoloènej nehnute¾nosti mono
splati v splátkach v lehote najneskôr desiatich rokov
odo dòa uzavretia zmluvy o prevode podielov spoloènej
nehnute¾nosti. Záväzok kupujúceho splati cenu fond
zabezpeèí zálonou zmluvou a podá návrh na zápis poznámky do katastra nehnute¾ností.
(5) Ak iaden z vlastníkov spoloènej nehnute¾nosti
neprejaví v urèenej lehote záujem o kúpu podielov spoloènej nehnute¾nosti pod¾a odseku 3, fond môe vyhlási verejnú obchodnú súa26) len za rovnakých podmienok ako pri ponuke na prevod vlastníckeho práva
k podielom spoloènej nehnute¾nosti pod¾a odseku 1.
(6) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnute¾nosti podáva fond po uzavretí zmluvy o prevode podielov spoloènej nehnute¾nosti a jej zverejnení
22
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pod¾a osobitných predpisov.27) Nadobúdate¾ vlastníckeho práva nemôe podiely spoloènej nehnute¾nosti
pod¾a odseku 1 previes do vlastníctva inej osoby ani
zriaïova k nim vecné bremeno ani ich inak zaai do
zaplatenia kúpnej ceny;28) toto obmedzenie musí by
uvedené v zmluve o prevode podielov spoloènej nehnute¾nosti.
(7) Náklady spojené s urèením hodnoty podielov
spoloènej nehnute¾nosti, so zabezpeèením technických
podkladov a s úhradou správnych poplatkov potrebných na prevod podielov spoloènej nehnute¾nosti znáa nadobúdate¾.
(8) Ak je èlen spoloèenstva oprávnenou osobou pod¾a osobitného predpisu,29) fond môe poskytnú náhradu za pôvodný pozemok vo forme bezodplatného
prevodu podielu na spoloènej nehnute¾nosti, ktorý
spravuje pod¾a § 10 ods. 1. Na tento prevod sa nevzahuje veobecné ustanovenie o predkupnom práve.15)
§ 12
Vlastník spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti
(1) Èlenmi spoloèenstva pod¾a § 2 ods. 1 písm. d) sú
vetci vlastníci spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností.
(2) Vlastník spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti pod¾a odseku 1 prenecháva túto nehnute¾nos do
správy spoloèenstva s cie¾om spoloèného obhospodarovania a uívania na úèely pod¾a § 19, prièom spoloèná nehnute¾nos ani spoluvlastníctvo nehnute¾nosti
nevzniká.
(3) Èlenstvo v spoloèenstve pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)
vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti.
Nadobúdate¾ vlastníckeho práva k spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva èlenom spoloèenstva
a vstupuje do práv a povinností èlena spoloèenstva
v rozsahu nadobúdanej nehnute¾nosti.
(4) Pomer úèasti èlena spoloèenstva pod¾a § 2 ods. 1
písm. d) na výkone práv a povinností vyplývajúcich
z èlenstva v spoloèenstve je vyjadrený podielom výmery
nehnute¾nosti patriacej èlenovi spoloèenstva na celko-

) § 65 ods. 1 písm. k) bod 19 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 50 ods. 4 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboenským spoloènostiam v znení zákona è. 97/2002 Z. z.
Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnute¾ným veciam cirkvám a náboenským spoloènostiam a prechode vlastníctva
k niektorým nehnute¾nostiam.
24
) § 11 ods. 20 a § 34 ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 62 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 50 ods. 1 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
25
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích predpisov.
26
) § 281 a 288 Obchodného zákonníka.
27
) § 5a ods. 1 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.
28
) § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
) § 4 zákona è 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 503/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
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vej výmere spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností vetkých èlenov spoloèenstva.
Orgány spoloèenstva
§ 13
a)
b)
c)
d)

(1) Orgánmi spoloèenstva sú:
zhromadenie,
výbor,
dozorná rada,
iné orgány spoloèenstva zriadené zmluvou o spoloèenstve.

(2) Do orgánov spoloèenstva pod¾a odseku 1 písm. b)
a d) môu by volení èlenovia spoloèenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú èlenmi spoloèenstva. Èlenom dozornej rady môe by aj fyzická osoba,
ktorá nie je èlenom spoloèenstva.
(3) Volebné obdobie orgánov spoloèenstva je najviac
pä rokov; dåka volebného obdobia orgánov spoloèenstva je urèená v zmluve o spoloèenstve alebo stanovách.
(4) Podrobnosti o orgánoch spoloèenstva, spôsobe
ich ustanovenia, vzniku a zániku èlenstva v týchto orgánoch a o ich èinnosti upraví zmluva o spoloèenstve
alebo stanovy.
§ 14
(1) Najvyím orgánom spoloèenstva je zhromadenie. Zhromadenie sa skladá zo vetkých èlenov spoloèenstva. Zasadnutie zhromadenia zvoláva výbor spoloèenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozva
na zasadnutie zhromadenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromadenia vetkých èlenov spoloèenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoloènej
nehnute¾nosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej
25 dní pred termínom zasadnutia zhromadenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromadenia v médiu
s celotátnou pôsobnosou, na svojom webovom sídle
alebo na obvyklom mieste uverejnenia; obvyklé miesto
uverejnenia urèí spoloèenstvo v stanovách. V pozvánke
na zasadnutie zhromadenia a v oznámení o zasadnutí
zhromadenia výbor uvedie názov a sídlo spoloèenstva,
miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromadenia,
údaj, èi ide o èiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromadenia, program zasadnutia zhromadenia a pouèenie o monosti zúèastni sa zasadnutia
prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
Ak vlastník podielu spoloènej nehnute¾nosti prevádza
svoj podiel pod¾a § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve tátu pod¾a § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromadenia. Výbor je povinný informova obvodný lesný úrad o zasadnutí
zhromadenia do 30 dní odo dòa jeho konania.
(2) Výbor je povinný zvola zasadnutie zhromadenia,
ak ho o to písomne poiadajú èlenovia spoloèenstva,
ktorých hlasy predstavujú aspoò tretinu hlasov èlenov
spoloèenstva, v termíne, ktorý navrhnú èlenovia spoloèenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromadenia
alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s èlenmi spoloèenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnu-
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tia zhromadenia poiadali, zasadnutie zhromadenia
zvolá na návrh splnomocneného zástupcu èlenov spoloèenstva obvodný lesný úrad; obvodný lesný úrad má
povinnosti výboru pod¾a odseku 1.
(3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoloèenstva
a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromadenia
zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia
zhromadenia sa zúèastní zamestnanec miestne prísluného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude
vies a do zvolenia predsedu zhromadenia.
(4) Do pôsobnosti zhromadenia patrí:
a) schva¾ova zmluvu o spoloèenstve a jej zmeny,
b) schva¾ova stanovy a ich zmeny,
c) voli a odvoláva èlenov orgánov spoloèenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) a d),
d) rozhodova o oddelení èasti spoloènej nehnute¾nosti
pod¾a § 8 ods. 2,
e) rozhodova o hospodárení spoloèenstva, spôsobe
uívania spoloènej nehnute¾nosti a spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností a nakladaní s majetkom spoloèenstva,
f) schva¾ova roènú úètovnú závierku,
g) rozhodova o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodova o vstupe a podmienkach vstupu spoloèenstva do obchodnej spoloènosti alebo do drustva,
i) rozhodova o zruení spoloèenstva,
j) rozhodova o ïalích záleitostiach spoloèenstva, ak
rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom
spoloèenstva.
§ 15
(1) Kadý èlen spoloèenstva má pri rozhodovaní
o právach a povinnostiach taký poèet hlasov, aký mu
patrí pod¾a pomeru úèasti èlena spoloèenstva na výkone práv a povinností pod¾a § 9 ods. 4.
(2) Zhromadenie rozhoduje pod¾a § 14 ods. 4
písm. a), b), d), h) a i) nadpoloviènou väèinou vetkých
hlasov èlenov spoloèenstva; v ostatných prípadoch
zhromadenie rozhoduje nadpoloviènou väèinou hlasov èlenov spoloèenstva, ktorých podiely na spoloènej
nehnute¾nosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá
fond pod¾a § 10 ods. 1 a 2. Prehlasovaní èlenovia spoloèenstva majú právo obráti sa na súd, aby rozhodol
o neplatnosti rozhodnutia zhromadenia.
(3) Zhromadenie môe zasada formou èiastkových
schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, prièom èiastkové
schôdze sú súèasou jedného zasadnutia zhromadenia. Kadý èlen spoloèenstva môe hlasova len na jednej z èiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sèítavajú
hlasy odovzdané na vetkých èiastkových schôdzach.
Na zvolávanie èiastkovej schôdze sa primerane vzahuje § 14 ods. 1.
(4) Výbor môe zvola mimoriadne zasadnutie zhromadenia, ak sa hlasovania na zhromadení aspoò
dvakrát poèas iestich mesiacov nezúèastnia èlenovia
spoloèenstva, ktorí disponujú nadpoloviènou väèinou
hlasov pod¾a odseku 2. Na mimoriadnom zasadnutí
zhromadenie rozhoduje nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných èlenov spoloèenstva. Zhromadenie
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nemôe na mimoriadnom zasadnutí rozhodova o veciach pod¾a § 14 ods. 4 písm. a) a d), h) a i).
§ 16
(1) Výbor je výkonným a tatutárnym orgánom spoloèenstva. Riadi èinnos spoloèenstva a rozhoduje o vetkých záleitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoloèenstve alebo stanovy alebo
o ktorých tak rozhodne zhromadenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoloèenstva.
(2) Výbor koná za èlenov spoloèenstva okrem èlenov
spoloèenstva pod¾a § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoloènej
nehnute¾nosti alebo na spoloène obhospodarovaných
nehnute¾nostiach, ich spoloèného uívania a obstarávania spoloèných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
alebo ich môe zastupova vo veciach nadobúdania
vlastníctva k sporným nehnute¾nostiam, ktoré sa majú
sta súèasou spoloènej nehnute¾nosti.
(3) Výbor má najmenej pä èlenov. Rokovanie výboru
organizuje a riadi predseda spoloèenstva. Predsedu
spoloèenstva volí výbor zo svojich èlenov, ak nie je
v zmluve o spoloèenstve alebo v stanovách ustanovené
inak.
(4) Výbor zodpovedá za svoju èinnos zhromadeniu.
Ak zo zmluvy o spoloèenstve alebo zo stanov nevyplýva
nieèo iné, za výbor koná navonok predseda spoloèenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoò jedného ïalieho èlena výboru.
(5) Predsedu spoloèenstva v èase jeho neprítomnosti
zastupuje poverený èlen výboru zapísaný v registri.
(6) Èlenovi výboru mono prizna za výkon jeho
funkcie odmenu. Výku odmeny urèí zhromadenie.
§ 17
(1) Dozorná rada kontroluje èinnos spoloèenstva
a prerokúva sanosti jeho èlenov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej èinnosti zhromadeniu.
(2) Dozorná rada má najmenej troch èlenov. Poèet
èlenov dozornej rady, ktorí nie sú èlenmi spoloèenstva,
musí by mení ako poèet èlenov dozornej rady, ktorí sú
èlenmi spoloèenstva. Èlenstvo v dozornej rade je nezluèite¾né s èlenstvom vo výbore.
(3) Na èele dozornej rady stojí predseda dozornej
rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z èlenov
dozornej rady.
(4) Èlenovi dozornej rady mono prizna za výkon
jeho funkcie odmenu. Výku odmeny urèí zhromadenie.
(5) Dozorná rada má právo zvola zhromadenie, ak
30
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dochádza alebo u dolo k bezdôvodnému zníeniu majetku spoloèenstva alebo ak je podozrenie, e dolo
k porueniu tohto zákona alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porueniu zmluvy
o spoloèenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom
prípade povinnosti výboru pod¾a § 14 ods. 1.
§ 18
(1) Spoloèenstvo vedie zoznam. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, pomer úèasti èlena spoloèenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku
èlenstva v spoloèenstve a dátum zápisu do zoznamu.
(2) Do zoznamu sa zapisujú vetky zmeny evidovaných skutoèností vrátane zmien v èlenstve spoloèenstva. Èlenovia spoloèenstva a fond sú povinní vetky
zmeny evidovaných skutoèností nahlási spoloèenstvu
do dvoch mesiacov odo dòa ich vzniku. Spoloèenstvo je
povinné zapísa do zoznamu zmeny evidovaných skutoèností do piatich dní odo dòa ich nahlásenia.
(3) Spoloèenstvo je povinné kadoroène do 31. marca
zasla obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
(4) Èlen spoloèenstva a fond má právo nahliadnu do
zoznamu a iada a robi si z neho výpisy. Orgán spoloèenstva, ktorý zoznam vedie, je povinný
a) umoni kadému, kto osvedèí právny záujem, nahliadnu do zoznamu,
b) vyda èlenovi spoloèenstva, ktorý o to písomne poiada, potvrdenie o èlenstve v spoloèenstve a výpis zo
zoznamu.
Hospodárenie spoloèenstva
§ 19
(1) Spoloèenstvo na úèely podnikania na spoloènej
nehnute¾nosti alebo na spoloène obhospodarovaných
nehnute¾nostiach, ich spoloèného uívania a obstarávania spoloèných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim
a) vykonáva po¾nohospodársku prvovýrobu a s òou súvisiace spracovanie alebo úpravu po¾nohospodárskych produktov,
b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.
(2) Spoloèenstvo vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1
v súlade s osobitnými predpismi.30)
(3) Spoloèenstvo môe vykonáva aj inú podnikate¾skú èinnos pod¾a osobitných predpisov.31)
§ 20
Podiel èlena spoloèenstva na zisku a majetku urèenom na rozdelenie medzi èlenov spoloèenstva sa urèí

) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. v znení zákona è. 359/2007 Z. z., zákon
è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
(vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
31
) § 3 a 4 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
Obchodný zákonník.
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pod¾a pomeru úèasti èlena spoloèenstva na výkone
práv a povinností, ak zo zmluvy o spoloèenstve, stanov
alebo z rozhodnutia zhromadenia nevyplýva nieèo iné.

g) údaj, èi spoloèenstvo vykonáva podnikate¾skú èinnos pod¾a § 19 ods. 3,
h) dátum zápisu spoloèenstva do registra.

§ 21

(2) Do registra sa zapisuje aj zruenie spoloèenstva
a dôvod jeho zruenia.

(1) Výbor predkladá zhromadeniu spolu s roènou
úètovnou závierkou32) aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.
(2) Èlenovia spoloèenstva a fond majú právo nahliada do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoloèenstva a vyiada si ich kópie.
Register
§ 22
(1) Register vedie obvodný lesný úrad.
(2) Na zápis do registra je miestne prísluný obvodný
lesný úrad, v ktorého územnom obvode je spoloèná nehnute¾nos alebo spoloène obhospodarovaná nehnute¾nos. Ak miestnu príslunos nemono takto urèi,
je miestne prísluný obvodný lesný úrad, v ktorého
územnom obvode je výmerou najväèia èas spoloènej
nehnute¾nosti alebo spoloène obhospodarovanej nehnute¾nosti.
(3) Obvodný lesný úrad o zápise spoloèenstva do registra bezodkladne upovedomí tatistický úrad Slovenskej republiky33) a na úèel pridelenia identifikaèného
èísla organizácie mu oznámi vznik spoloèenstva, jeho
názov, sídlo, meno a priezvisko predsedu spoloèenstva
a adresu jeho bydliska a údaj, èi spoloèenstvo vykonáva podnikate¾skú èinnos pod¾a § 19 ods. 3. Obvodný
lesný úrad bezodkladne oznámi tatistickému úradu
Slovenskej republiky aj zmenu uvedených údajov a zánik spoloèenstva.
(4) Obvodný lesný úrad o zápise spoloèenstva do registra bezodkladne upovedomí prísluný daòový úrad.
§ 23
(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a) názov spoloèenstva,
b) sídlo spoloèenstva,
c) identifikaèné èíslo organizácie spoloèenstva,
d) katastrálne územie a èísla listov vlastníctva alebo
iných listín, na ktorých je v katastri nehnute¾ností
zapísaná spoloèná nehnute¾nos alebo spoloène obhospodarované nehnute¾nosti pod¾a druhu pozemku,34)
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
volených èlenov orgánov spoloèenstva,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
osôb oprávnených kona za spoloèenstvo a rozsah
oprávnenia kona za spoloèenstvo,
32

)
)
34
)
35
)
33

§ 24
(1) Návrh na zápis spoloèenstva do registra podáva
navrhovate¾, ktorým je predseda spoloèenstva, a aspoò
jeden èlen výboru.
(2) Návrh na zápis pod¾a odseku 1 musí obsahova
údaje pod¾a § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) a g) a prílohy,
ktorými sú:
a) zmluva o spoloèenstve,
b) stanovy spoloèenstva, ak sa na ich vydaní dohodli
èlenovia spoloèenstva,
c) notárska zápisnica pod¾a § 4 ods. 1,
d) vyhlásenie o tom, èi spoloèenstvo bude vykonáva
podnikate¾skú èinnos pod¾a § 19 ods. 3.
(3) Podpis navrhovate¾a v návrhu na zápis spoloèenstva do registra musí by úradne osvedèený.
§ 25
(1) Návrh na zápis zmeny údajov v registri a návrh na
zápis zruenia spoloèenstva podáva navrhovate¾, ktorým je predseda spoloèenstva, a aspoò jeden èlen výboru
a) zapísaný v registri alebo
b) zvolený zhromadením.
(2) Návrh na zápis zmeny údajov v registri musí obsahova údaje, ktoré sa majú z registra vymaza a ktoré sa
majú do registra zapísa, a prílohy, ktorými sú:
a) uznesenie zhromadenia, ak ide o zmeny, o ktorých
rozhoduje zhromadenie pod¾a § 14 ods. 4 písm. a)
a c) a h) a j),
b) listiny, z ktorých vyplývajú zmeny údajov uvedené
v návrhu.
(3) Návrh na zápis zruenia spoloèenstva musí obsahova názov spoloèenstva, sídlo spoloèenstva, identifikaèné èíslo organizácie spoloèenstva, dôvod zruenia
spoloèenstva a prílohu, ktorou je listina preukazujúca
skutoènos, na ktorej základe sa spoloèenstvo zruuje.
(4) Navrhovate¾ pod¾a odseku 1 je povinný v lehote 60
dní odo dòa
a) zmeny údajov pod¾a § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) a g)
poda návrh na zápis pod¾a odseku 2,
b) vzniku skutoènosti, na ktorej základe sa spoloèenstvo zruuje, poda návrh na zápis zruenia spoloèenstva pod¾a odseku 3.
(5) Podpis navrhovate¾a v návrhu na zápis musí by
úradne osvedèený.35)

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
§ 27 ods. 5 písm. c) zákona è. 540/2001 Z. z o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorích predpisov.
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§ 26
(1) Úèastníkom konania o zápise spoloèenstva do registra je navrhovate¾ pod¾a § 24 ods. 1. Úèastníkom konania o zápise zmeny údajov v registri je spoloèenstvo.
(2) Obvodný lesný úrad preverí, èi
a) návrh podala oprávnená osoba,
b) je návrh úplný,
c) údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z príloh návrhu,
d) návrh a prílohy návrhu sú v súlade s týmto zákonom,
e) bol zaplatený správny poplatok.36)
(3) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 2, obvodný lesný úrad
a) zaregistruje spoloèenstvo v registri pod¾a § 24,
b) zapíe zmeny údajov do registra pod¾a § 25 ods. 2,
c) zapíe zruenie spoloèenstva do registra pod¾a § 25
ods. 3 a vymae spoloèenstvo z registra.
(4) O zápise spoloèenstva do registra, zápise zmeny
údajov do registra a zápise zruenia spoloèenstva do
registra sa nevydáva rozhodnutie. Obvodný lesný úrad
vyznaèí zápis v spise a navrhovate¾ovi vydá potvrdenie,
v ktorom uvedie oznaèenie obvodného lesného úradu,
názov spoloèenstva, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do registra. Obvodný lesný úrad zasiela do desiatich dní odo dòa zápisu oznam o zápise
s uvedením údajov, ktoré zapísal do registra, fondu, ak
tento spravuje podiely spoloènej nehnute¾nosti pod¾a
§ 10 ods. 1 alebo s nimi nakladá pod¾a § 10 ods. 2.
tátny dozor
§ 27
(1) Obvodný lesný úrad vykonáva tátny dozor nad
spoloèenstvami.
(2) Obvodný lesný úrad upozorní spoloèenstvo na poruenie povinnosti pod¾a tohto zákona a uloí mu povinnos odstráni tieto nedostatky v primeranej lehote,
ak spoloèenstvo
a) nevedie zoznam pod¾a § 18 ods. 1 a 2,
b) nezale obvodnému lesnému úradu zoznam pod¾a
§ 18 ods. 3,
c) nedodrí volebné obdobie orgánov spoloèenstva
pod¾a § 13 ods. 3 alebo
d) najmenej raz za rok neuskutoèní zhromadenie pod¾a § 14 ods. 1.
§ 28
(1) Obvodný lesný úrad uloí spoloèenstvu pokutu od
100 eur do 3 000 eur, ak nepredloí návrh na zápis
zmeny údajov v registri a návrh na zápis zruenia spoloèenstva v lehote pod¾a § 25 ods. 4.
(2) Obvodný lesný úrad uloí spoloèenstvu pokutu od
36
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100 eur do 3 000 eur, ak spoloèenstvo v lehote pod¾a
§ 27 ods. 2
a) nezaène vies zoznam pod¾a § 18 ods. 1 a 2,
b) nezale obvodnému lesnému úradu zoznam pod¾a
§ 18 ods. 3,
c) nezvolí nové orgány spoloèenstva, ak uplynulo ich
volebné obdobie, alebo
d) neuskutoèní zasadnutie zhromadenia.
§ 29
(1) Obvodný lesný úrad prihliada pri ukladaní pokuty
na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(2) Pokutu mono uloi do iestich mesiacov odo
dòa, keï sa obvodný lesný úrad o poruení povinnosti
dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(3) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(4) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 30
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.37)
§ 31
(1) Spoloèenstvá s právnou subjektivitou pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za spoloèenstvá pod¾a
tohto zákona. Spoloèenstvá bez právnej subjektivity zaloené pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za spoloèenstvá bez právnej subjektivity pod¾a doterajích
predpisov a do splnenia povinnosti pod¾a odseku 5.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky do 30. júna 2013 dokumentáciu
spoloèenstiev zaloených pod¾a osobitného predpisu.38)
(3) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky odovzdá dokumentáciu pod¾a odseku 2 prísluným obvodným lesným úradom do 31.
júla 2013 na úèely zápisu spoloèenstva do registra.
(4) Spoloèenstvá a spoloèenstvá bez právnej subjektivity zaloené pod¾a doterajích predpisov sú povinné do
31. júla 2013 zasla obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 1. máju 2013.
(5) Spoloèenstvá zaloené pod¾a doterajích predpisov sú povinné prispôsobi svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 28. februára 2014 a poda
návrh na zápis pod¾a § 24, ak nie sú zapísané v registri,
alebo návrh na zápis pod¾a § 25 ods. 2, ak sú zapísané
v registri.

) Prílohy Poloky 34 písm. a) piateho bodu, písm. b) piateho bodu a písm. g) piateho bodu k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
37
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
38
) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
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(6) Spoloèenstvá bez právnej subjektivity zaloené
pod¾a doterajích predpisov sú povinné do 28. februára
2014 poda návrh na zápis pod¾a § 24.
(7) Zápis spoloèenstva do registra pod¾a odsekov 5
a 6 je spoloèenstvo povinné do 14 dní odo dòa doruèenia potvrdenia oznámi orgánu, u ktorého bolo spoloèenstvo doteraz registrované, ak nejde o obvodný lesný
úrad, alebo evidované. Tento orgán ho na základe oznámenia vymae zo svojho registra alebo evidencie ku
dòu zápisu do registra.
(8) Èlen alebo èlenovia spoloèenstva bez právnej
subjektivity zaloeného pod¾a doterajích predpisov,
ktoré bolo zapísané do registra pod¾a § 26 ods. 3
písm. a), ktorí sú na jednej strane úèastníkmi konania
pred súdom alebo orgánom verejnej správy, ktorého
predmetom je spoloèná nehnute¾nos, zaèatom do 30.
apríla 2013, oznámia bez zbytoèného odkladu orgánu,
ktorý také konanie vedie, e za nich koná výbor. Na úèel
doruèovania písomností v tomto konaní oznámia súdu
alebo orgánu verejnej správy tie adresy èlenov výboru.
Ak má súd alebo orgán verejnej správy doruèi písomnosti úèastníkom konania, postaèí aby ich doruèil èlenom výboru na ich adresy; to neplatí, ak úèastník takého konania má v konaní nieèo osobne vykona.
Èlenovia výboru, ktorým bola písomnos súdu alebo
orgánu verejnej správy doruèená, sú povinní o ich obsahu informova èlenov spoloèenstva obvyklým spôsobom. V rozhodnutiach vydaných v konaniach pod¾a prvej vety postaèí ako úèastníka oznaèi názvom
spoloèenstvo a uvies oznaèenie èlenov výboru, ktorí
v mene èlenov spoloèenstva konajú.
(9) Ak spoloèenstvo nesplní povinnos pod¾a odseku 5, zmluva o spoloèenstve stráca platnos a spoloèenstvo sa zruuje. Obvodný lesný úrad zapíe spoloèenstvo do registra s dodatkom v likvidácii
a spoloèenstvo môe vykonáva len úkony smerujúce
k svojmu zániku. Spoloèenstvo je povinné do 1. mája
2014 vymenova likvidátora a oznámi obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu. Ak si spoloèenstvo túto povinnos nesplní, obvodný lesný úrad zapíe ako likvidátora jeho tatutárny orgán zapísaný v evidencii alebo registri alebo prvého z èlenov tatutárneho orgánu alebo, ak nie je známy
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tatutárny orgán, osobu, ktorá v mene spoloèenstva
vystupovala pred orgánmi tátnej správy.
(10) Ak spoloèenstvo bez právnej subjektivity zaloené pod¾a doterajích predpisov nesplní povinnos
pod¾a odseku 6, zruuje sa.
(11) Na nakladanie so spoloènou nehnute¾nosou
vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorí boli èlenmi zaniknutého spoloèenstva, sa primerane vzahujú § 8 a 11.
(12) Doterajie zmluvy o zaloení spoloèenstva sa
povaujú za zmluvy o spoloèenstve pod¾a tohto zákona.
(13) Obvodný lesný úrad zale údaje o spoloèenstvách pod¾a § 23 fondu do 31. augusta 2013.
(14) Na spoloèenstvo, ktoré vzniklo zo spoloèenstva
bez právnej subjektivity, prechádzajú ku dòu zápisu do
registra len práva a povinnosti, ktoré vznikli jednotlivým
vlastníkom podielov na spoloènej nehnute¾nosti v súvislosti s jej obhospodarovaním.
(15) Zostatok vytvorenej rezervy na lesnú pestovnú èinnos tvorenej spoloèenstvom bez právnej subjektivity pod¾a doterajieho zákona sa povauje za rezervu
spoloèenstva pod¾a tohto zákona v sume finanèných
prostriedkov vloených vlastníkmi do spoloèenstva
a urèených na lesnú pestovnú èinnos a ochranu lesa.
§ 32
Konania o zápise spoloèenstva do registra a o zápise
zmeny údajov v registri zaèaté a neukonèené pred
1. májom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
§ 33
Zruuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona è. 217/2004 Z. z. a zákona è. 549/2004 Z. z.
§ 34
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2013 okrem
§ 28 a 29, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. októbra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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98
ZÁKON
z 26. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

rové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou,
a to len na území Slovenskej republiky..

Èl. I

2. V § 78 ods. 2 písm. a) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
ide o drite¾a vodièského oprávnenia skupiny A1 pod¾a
§ 76 ods. 7,.

Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 317/2012 Z. z., zákona è. 357/2012 Z. z. a zákona
è. 42/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 76 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Vodièské oprávnenie skupiny B po
dvoch rokoch od jeho udelenia oprávòuje vies aj moto-

3. V § 94 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Oprávnenie vies motorové vozidlá
skupiny A1 pod¾a § 76 ods. 7 sa do vodièského preukazu nezaznamenáva..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

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

