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ZÁKON
z 13. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej
bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)
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. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)
v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 445/2008
Z. z., zákona è. 598/2008 Z. z., zákona è. 136/2010
Z. z. a zákona è. 547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
b) profesionálna cezhranièná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c)
a d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1214/2011
zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraniènej preprave
eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi èlenskými tátmi
eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011)..

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30,
31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 a § 63 a 67 sa
nevzahujú na bezpeènostnú slubu pod¾a odseku 1
písm. b)..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
3. V § 3 písm. g) sa na konci slovo alebo nahrádza
èiarkou.
4. V § 3 písm. h) sa bodka nahrádza slovom alebo.
5. § 3 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) monitorovanie èinnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste..
6. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená c)
a f).
7. V § 5 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c)
a d), ktoré znejú:
c) príprava na výkon profesionálnej cezhraniènej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraniènej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).

8. V § 8 písm. a) sa vypúajú slová a výkon tátnej
sluby v ozbrojenom zbore alebo v ozbrojenom bezpeènostnom zbore.
9. V § 8 písm. e) sa slová § 3 písm. a) a f) nahrádzajú slovami § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 písm. a) a f) a i).
10. V § 8 písm. f) sa vypúa slovo základných.
11. V § 8 písm. k) sa slová § 94 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 94 ods. 4.
12. § 8 sa dopåòa písmenami v) a w), ktoré znejú:
v) prísluným orgánom ministerstvo vo veciach bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a krajské
riadite¾stvo Policajného zboru (ïalej len krajské riadite¾stvo) vo veciach bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), c) a d),
w) splnomocnencom prevádzkovate¾a fyzická osoba konajúca v mene prevádzkovate¾a vo veciach poskytovania bezpeènostnej sluby na základe plnomocenstva okrem osoby, ktorá poskytuje právnu pomoc
pod¾a osobitného predpisu.3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad 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..

13. V § 9 ods. 2 sa vypúajú slová Policajného zboru
(ïalej len krajské riadite¾stvo).
14. V § 10 ods. 2 sa slová krajskému riadite¾stvu
nahrádzajú slovami príslunému orgánu.
15. V § 11 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová:
a splnomocnenec prevádzkovate¾a.
16. V § 11 ods. 3 sa slová to neplatí, ak je ním
manel (manelka) prevádzkovate¾a nahrádzajú slovami podmienku pracovnoprávneho vzahu k prevádzkovate¾ovi nemusí spåòa zodpovedný zástupca, ak je
ním manel alebo manelka prevádzkovate¾a.
17. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) fyzickej osobe
(1) Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej
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osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku
a bezpeènosti a ak
a) je obèanom Európskeho hospodárskeho priestoru,
b) dosiahla vek 21 rokov,
c) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonná,
e) je spo¾ahlivá,
f) je zdravotne spôsobilá,
g) má poadovanú odbornú spôsobilos,
h) v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu
peòanej hotovosti pod¾a tohto zákona a poèas tohto
obdobia neporuila povinnosti súvisiace s touto èinnosou,
i) má uzavreté poistenie zodpovednosti za kodu pri
prevádzkovaní bezpeènostnej sluby,
j) je drite¾om vozidla, ktoré je urèené na prepravu
bankoviek alebo mincí.8a)
(2) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a g) musí
spåòa aj prokurista,6) vedúci organizaènej zloky podniku,7) vedúci podniku zahraniènej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovate¾a.
(3) Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej
republiky, musí ustanovi zodpovedného zástupcu.
Zodpovedný zástupca musí spåòa podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) a g) a musí by v pracovnoprávnom vzahu k prevádzkovate¾ovi; podmienku pracovnoprávneho vzahu k prevádzkovate¾ovi nemusí
spåòa zodpovedný zástupca, ak je ním manel alebo
manelka prevádzkovate¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Èl. 7, 14 a 20 nariadenia (EÚ) è. 1214/2011..

18. V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa slová písm. g)
nahrádzajú slovami písm. f).
19. V § 12 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová:
a splnomocnenec prevádzkovate¾a.
20. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) právnickej osobe
(1) Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) právnickej osobe, ktorá je spo¾ahlivá pod¾a § 14 ods. 1 písm. f),
ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti a
a) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej tatutárnym orgánom alebo èlenmi tatutárneho orgánu,
spåòajú podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a)
a g),
b) fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový
podiel v právnickej osobe, spåòa podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. d) a e),
c) v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu
peòanej hotovosti pod¾a tohto zákona a poèas tohto
obdobia neporuila povinnosti súvisiace s touto èinnosou,
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d) má uzavreté poistenie zodpovednosti za kodu pri
prevádzkovaní bezpeènostnej sluby,
e) je drite¾om vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j),
f) z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, e
plní úlohy verejnej správy.
(2) Podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a) a g)
musí spåòa aj prokurista,6) vedúci organizaènej zloky
podniku,7) vedúci podniku zahraniènej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovate¾a.
(3) Ak osoba pod¾a odseku 1 písm. a) alebo vedúci
podniku zahraniènej osoby8) nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ma právnická osoba, ktorá
iada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), ustanoveného
zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí
spåòa podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a)
a g) a musí by v pracovnoprávnom vzahu k prevádzkovate¾ovi..
21. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
c) bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných èinov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a od vykonania
trestu neuplynuli tri roky,.
22. V § 14 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
23. V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová ak od skonèenia
skúobnej doby neuplynuli tri roky nahrádzajú slovami ak sa ete neskonèila skúobná doba.
24. V § 14 ods. 2 sa slová c) a f) nahrádzajú slovami c) a e).
25. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo si na posúdenie spo¾ahlivosti vyiada vyjadrenie útvaru Policajného zboru..
26. V § 14 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
27. V § 14 ods. 4 sa za slovo prokuristu, vkladajú
slová splnomocnenca prevádzkovate¾a,.
28. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Poiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie stránej sluby a bezpeènostnej sluby pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. b) spåòa osoba, ktorá
a) má ukonèené úplné stredné veobecné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie14) a vykonávala bezpeènostnú prax najmenej pä rokov,
b) má ukonèené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpeènostných sluieb a vykonávala bezpeènostnú prax najmenej dva roky, alebo
c) spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) §16 ods. 4 písm. c) a d) zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

29. V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: vnútra Slovenskej republiky.
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30. V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo a nahrádza èiarkou.
31. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) CIT  pre osoby poverené profesionálnou cezhraniènou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a) pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre
prevádzkovate¾ov..
32. V § 19 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Skúku typu S ani odbornú prípravu pod¾a tohto
zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykona
osoba, ktorá
a) získala vzdelanie v tudijnom odbore v oblasti bezpeènostných sluieb a
b) vykonávala najmenej pä rokov bezpeènostnú prax
v ozbrojenom bezpeènostnom zbore.
(4) Skúku typu P ani odbornú prípravu pod¾a tohto
zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykona
osoba, ktorá
a) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
b) získala pecializované policajné vzdelanie15) a
c) vykonávala najmenej pä rokov bezpeènostnú prax
v ozbrojenom bezpeènostnom zbore.
(5) Odbornú prípravu na skúku typu P pod¾a tohto
zákona nemusí vykona osoba, ktorá
a) má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpeènostných sluieb alebo
b) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v oblasti bezpeènostných sluieb..
33. V § 19 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Osobu po absolvovaní odbornej prípravy alebo
osobu uvedenú v odseku 5 (ïalej len uchádzaè) prihlasuje na skúku pod¾a typu skúky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy
(ïalej len akreditovaná osoba). Skúku mono vykona najneskôr do iestich mesiacov od ukonèenia odbornej prípravy..
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 7
a 13.
34. V § 19 ods. 7 sa vypúa písmeno e).
35. V § 19 sa odsek 8 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) osvedèenú kópiu dokladu o vzdelaní pod¾a odseku 5..
36. V § 19 ods. 9 sa slová 6 a 7 nahrádzajú slovami
7 a 8.
37. V § 19 ods. 10 sa vypúa posledná veta a na
konci odseku sa pripájajú tieto vety: Opravnú skúku
mono vykona najneskôr do iestich mesiacov od vykonania poslednej skúky. Uchádzaèa, ktorý nevykoná
skúku do iestich mesiacov od absolvovania odbornej
prípravy alebo nevykoná opravnú skúku do iestich
mesiacov od vykonania poslednej skúky alebo úspene nevykoná druhú opravnú skúku, mono prihlási
na skúku a po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy..
38. V § 19 odsek 11 znie:
(11) Uchádzaè skúku vykoná v tátnom jazyku..
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39. V § 20 ods. 1 prvá veta znie:
Uchádzaèovi, ktorý úspene vykonal skúku, alebo
na základe písomnej iadosti osobe, ktorá pod¾a § 19
ods. 3 a 4 alebo § 21 ods. 1 skúku nemusí vykona,
vydá ministerstvo preukaz typu S, typu P alebo typu
CIT, ak sú tieto osoby bezúhonné a spo¾ahlivé..
40. V § 20 ods. 3 sa vypúa tretia veta a v poslednej
vete sa za slová (ïalej len orgán kontroly) vkladajú
slová alebo orgánu dozoru, orgánu kontroly.
41. V § 20 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 4.
42. V § 20 ods. 4 sa vypúajú slová a obsah odbornej prípravy v skrátenej forme.
43. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20a
Zánik platnosti preukazu
(1) Platnos preukazu zaniká
uplynutím doby, na ktorú bol vydaný,
stratou,
odcudzením,
rozhodnutím o jeho odòatí pod¾a § 90,
ak zápisy v òom uvedené sú neèitate¾né alebo je poruená jeho celistvos,
f) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutoènosti,
g) ak jeho drite¾ zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
h) dòom vrátenia preukazu ministerstvu.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Ak platnos preukazu zanikne pod¾a odseku 1
písm. b), c), e) a f), vydá ministerstvo nový preukaz na
základe písomnej iadosti drite¾a neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosou pod¾a preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.
(3) Ak platnos preukazu zanikne pod¾a odseku 1
písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné
absolvova odbornú prípravu a úspene vykona skúku. Odbornú prípravu mono absolvova najskôr es
mesiacov pred skonèením platnosti preukazu.
(4) Drite¾ neplatného preukazu je povinný ho odovzda ministerstvu do 15 dní od zániku jeho platnosti
pod¾a odseku 1 písm. a), d) a f)..
44. V § 22 ods. 2 písm. f) sa slovo odpis nahrádza
slovom výpis.
45. V § 22 ods. 3 sa slová podniku a o vedúcom podniku zahraniènej osoby nahrádzajú slovami podniku,
o vedúcom podniku zahraniènej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovate¾a.
46. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
(1) Fyzická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) uvedie

Èiastka 3

Zbierka zákonov è. 8/2013

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo,
b) obchodné meno18) a miesto èinnosti fyzickej osoby,
identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
c) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
d) druh, znaèku, obchodný názov, evidenèné èíslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z h¾adiska splnenia jednej z podmienok uvedenej
v osobitnom predpise,8a)
e) preh¾ad svojich podnikate¾ských èinností.
(2) Fyzická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) pripojí
a) doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnos a spo¾ahlivos okrem odpisu registra trestov,
b) lekársky posudok nie starí ako tri mesiace,
c) doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu
CIT,
d) doklad oznaèujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie,
e) doklad o pridelení identifikaèného èísla, ak je pridelené,
f) výpis z obchodného registra, ak je v òom osoba zapísaná, nie starí ako tri mesiace, a výpis zo ivnostenského registra alebo z iného registra nie starí ako tri
mesiace, prípadne iný doklad preukazujúci preh¾ad
jej podnikate¾ských èinností,
g) doklad o zaplatení správneho poplatku,
h) opis a farebné vyobrazenie rovnoaty, náiviek, znaku alebo iného vonkajieho oznaèenia, ak sa majú
pouíva pri poskytovaní bezpeènostnej sluby,
i) osvedèený doklad preukazujúci, e v posledných 24
mesiacoch vykonávala prepravu peòanej hotovosti
pod¾a tohto zákona,
j) doklad preukazujúci, e má uzavreté poistenie zodpovednosti za kodu pri prevádzkovaní bezpeènostnej sluby,
k) doklad preukazujúci drbu vozidla uvedeného v § 11a
ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, e toto vozidlo
spåòa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom
predpise.8a)
(3) Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a)
a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a c) aj
o prokuristovi, ak prokúru udelila; to isté platí o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila, o vedúcom organizaènej zloky podniku, o vedúcom podniku zahraniènej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovate¾a.
(4) Fyzická osoba je povinná pristavi na vlastné náklady vozidlo pod¾a § 11a ods. 1 písm. j) a umoni porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi
na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním urèenej lehote a na urèené miesto..
47. V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová s osvedèením pravosti podpisov; osvedèenie sa nevyaduje, ak
je spísaná vo forme notárskej zápisnice.
48. V § 23 ods. 3 sa slová podniku a vedúceho podniku zahraniènej osoby nahrádzajú slovami podniku,
vedúceho podniku zahraniènej osoby a splnomocnenca prevádzkovate¾a.
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49. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
§ 23a
(1) Právnická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) uvedie
a) obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta
èinnosti organizaènej zloky podniku alebo podniku
zahraniènej osoby,
b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi,
s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c) identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
d) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
e) druh, znaèku, obchodný názov, evidenèné èíslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z h¾adiska splnenia jednej z podmienok uvedenej
v osobitnom predpise,8a)
f) preh¾ad svojich podnikate¾ských èinností.
(2) Právnická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) pripojí
a) doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) a c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú
tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho
èlenmi,
b) doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12a ods. 1 písm. b),
c) zmluvu alebo listinu o zaloení právnickej osoby,
d) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace u osôb zapísaných v obchodnom registri,
e) doklad o pridelení identifikaèného èísla, ak je pridelené,
f) doklad o zaplatení správneho poplatku,
g) opis a farebné vyobrazenie rovnoaty, náiviek, znaku alebo iného vonkajieho oznaèenia, ak sa majú
pouíva pri poskytovaní bezpeènostnej sluby,
h) osvedèený doklad preukazujúci, e v posledných
24 mesiacoch vykonávala prepravu peòanej hotovosti pod¾a tohto zákona,
i) doklad preukazujúci, e má uzavreté poistenie zodpovednosti za kodu pri prevádzkovaní bezpeènostnej sluby,
j) doklad preukazujúci drbu vozidla uvedeného
v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, e toto
vozidlo spåòa niektorú z podmienok uvedených
v osobitnom predpise.8a)
(3) Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm.
a) sa primerane vzahujú aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizaènej zloky podniku,
vedúceho podniku zahraniènej osoby a splnomocnenca prevádzkovate¾a.
(4) Právnická osoba je povinná pristavi na vlastné
náklady vozidlo pod¾a § 11a ods. 1 písm. j) a umoni
porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi
na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním urèenej lehote a na urèené miesto..
50. § 24 znie:
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§ 24
Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok
ustanovených v § 14, môe si prísluný orgán vyiada
na doplnenie iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby aj iné podklady, ako sú
uvedené v § 22 ods. 2, § 22a ods. 2, § 23 ods. 2 alebo
§ 23a ods. 2..
51. V § 26 ods. 1 sa slová krajskému riadite¾stvu
nahrádzajú slovami príslunému orgánu.
52. V § 27 odsek 1 znie:
(1) Krajské riadite¾stvo si k iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), c) a d) vyiada vyjadrenie ministerstva
k záujmu vnútorného poriadku a bezpeènosti. Ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní o povinnosti oboznámi úèastníka konania s podkladmi na
rozhodnutie sa nepouijú, ak prísluný orgán iadosti
o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby vyhovie..
53. V § 27 ods. 2 sa slová Krajské riadite¾stvo nahrádzajú slovami Prísluný orgán.
54. V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Za licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo pokodená, vydá prísluný orgán novú licenciu na základe písomnej iadosti prevádzkovate¾a, v rozsahu èinností
a s platnosou pod¾a licencie, za ktorú sa nová licencia
vydáva..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
55. V § 27 ods. 4 sa slová jedného roka nahrádzajú
slovami dvoch rokov.
56. § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29
Oznamovacia povinnos
(1) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi príslunému
orgánu zmeny vetkých údajov, ktoré uviedol v iadosti
o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby, a doloi o tom doklady, ako aj doloi zmenu
dokladov, ktoré pripojil k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, najneskôr do
15 dní po vykonaní týchto zmien.
(2) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je fyzickou osobou, je povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva roky
doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos okrem odpisu registra trestov
a lekársky posudok nie starie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovate¾ povinný predloi raz za dva
roky aj o osobách uvedených v § 11 ods. 2 a 3.
(3) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. b), ktorý je fyzickou osobou, je povinný
predloi ministerstvu raz za dva roky doklady a èestné
vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos okrem odpisu registra trestov nie starie ako tri
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mesiace; tieto doklady je prevádzkovate¾ povinný predloi raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11a
ods. 2 a 3.
(4) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je právnickou osobou, je
povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva
roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos okrem odpisu registra trestov
a lekársky posudok nie starie ako tri mesiace osôb
uvedených v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 a doklady
a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b) okrem
odpisu registra trestov.
(5) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. b), ktorý je právnickou osobou, je povinný
predloi ministerstvu raz za dva roky doklady a èestné
vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos
okrem odpisu registra trestov nie starie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12a ods. 1 písm. a), b) a v § 12a
ods. 2 a 3.
(6) Na základe oznámenia pod¾a odseku 1 a dokladov, èestných vyhlásení a lekárskeho posudku predloených pod¾a odsekov 2 a 5 prísluný orgán potvrdí
prevádzkovate¾ovi oznámenie zmien, rozhodne o zmene
rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, pozastaví prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo odníme licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby..
57. V § 31 ods. 1 písm. a) a e) sa za slová vedúcim organizaènej zloky podniku, vkladajú slová splnomocnencom prevádzkovate¾a,.
58. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31a
Pozastavenie prevádzkovania bezpeènostnej
sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)
(1) Ministerstvo pozastaví prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b),
a) ak fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom
právnickej osoby alebo jeho èlenom, prokuristom,
vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej právnickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovate¾a, prestane spåòa podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a), c) a g)
najdlhie na dva mesiace odo dòa, keï prestala spåòa uvedené podmienky,
b) ak v právnickej osobe prestane pôsobi fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená kona v mene
právnickej osoby, najdlhie na dva mesiace odo dòa,
keï táto fyzická osoba prestala pôsobi v právnickej
osobe,
c) ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový
podiel v právnickej osobe, prestane spåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, najdlhie na
dva mesiace odo dòa, keï osoba prestala spåòa uvedené podmienky,
d) ak prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestane spåòa podmienku spo¾ahlivosti ustanovenú
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v § 14 ods. 1 písm. d), najdlhie na dva mesiace odo
dòa, keï osoba prestala spåòa uvedenú podmienku,
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej fyzickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovate¾a, prestane spåòa podmienky ustanovené
v § 11a ods. 1 písm. a), c) a g) najdlhie na dva mesiace odo dòa, keï osoba prestala spåòa uvedené
podmienky,
ak u prevádzkovate¾a vykonávajú funkcie fyzické
osoby, ktorých pôsobenie je pod¾a § 33 ods. 7 a 9 zakázané, najdlhie na dva mesiace,
na iados prevádzkovate¾a, najdlhie na dobu
dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby,
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu
vnútorného poriadku a bezpeènosti,
ak výkon èinnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom,1a) najdlhie na dva
mesiace od zistenia tejto skutoènosti, alebo
ak prevádzkovate¾ prestane spåòa niektorú z podmienok uvedených v § 11a ods. 1 písm. h) a j), najdlhie na dva mesiace od zistenia tejto skutoènosti.

(2) V prevádzkovaní bezpeènostnej sluby mono pokraèova len na základe rozhodnutia ministerstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpeènostnej
sluby zruí; toto rozhodnutie je ministerstvo povinné
vyda do troch dní odo dòa, keï prevádzkovate¾ preukáe, e dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pozastavilo, pominuli. Pozastavi prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a odseku 1
písm. g) nemono opakovane..
59. V § 32 ods. 1 písm. d) sa za slovo rozhodnutím
vkladajú slová ministerstva pod¾a § 33a alebo rozhodnutím.
60. V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová jedného roka nahrádzajú slovami dvoch rokov a slová jeden rok sa
nahrádzajú slovami dva roky.
61. V § 33 ods. 1 písm. d) sa slová prísluného orgánu nahrádzajú slovami orgánu prísluného pod¾a
osobitného predpisu22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný
poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov..

62. V § 33 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) prevádzkovate¾ neoznámi skutoènosti uvedené v § 31
ods. 1 písm. a) a c), e), f) alebo i) krajskému riadite¾stvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31 ods. 1 písm. a) a c), e), f) alebo i),
alebo
f) osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis
do obchodného registra v ustanovenej lehote..
63. V § 33 ods. 6, 7 a 9 sa slová odseku 1, 2 alebo 4
nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a), b), d) a e), odseku 2 alebo odseku 4.
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64. V § 33 ods. 7 a 9 sa za slovo prokuristom vkladá èiarka a slová splnomocnencom prevádzkovate¾a.
65. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 33a
Odòatie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)
(1) Ministerstvo rozhodne o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), ak
a) uplynula lehota ustanovená v § 31a ods. 1 písm. a)
a f), i) alebo j) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú
slubu, trvajú,
b) prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestane
spåòa podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a), c)
a g) a nejde o prípad pod¾a § 31a ods. 1 písm. d),
c) prevádzkovate¾ neoznámi skutoènosti uvedené
v § 31a ods. 1 písm. a) a f), i) alebo j) ministerstvu do
15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31a ods. 1 písm. a) a f), i) alebo j).
(2) Ministerstvo rozhodne o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), ak prevádzkovate¾ závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje povinnosti ustanovené
týmto zákonom, osobitným predpisom1a) alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak poruuje povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(3) Ministerstvo rozhodne o odòatí udelenej licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak prevádzkovate¾ do 30 dní po
doruèení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby neprevezme.
(4) Ak ministerstvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), mono ïaliu licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby tomu istému prevádzkovate¾ovi udeli a po uplynutí piatich rokov odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(5) Fyzická osoba, ktorej bola odòatá licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), nemôe by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a
ani splnomocnencom prevádzkovate¾a po dobu piatich
rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b).
(6) Osoby, ktoré boli tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a alebo splnomocnencom prevádzkovate¾a, ktorému
bola odòatá licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), nesmú vykonáva tieto
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funkcie u prevádzkovate¾a ani by drite¾om licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby po dobu piatich
rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak ich èinnos nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) odòatá..
66. V § 34 ods. 3 a 4 a § 35 sa slová krajské riadite¾stvo vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami prísluný orgán v príslunom tvare.
67. V § 38 odsek 3 znie:
(3) Zmluva o poskytovaní bezpeènostnej sluby, jej
zmeny, dodatky a zruenie musia ma písomnú formu,26) inak sú neplatné. Zmluvu o poskytovaní bezpeènostnej sluby, jej zmeny, dodatky a zruenie je prevádzkovate¾ povinný uschováva v sídle alebo v mieste
èinnosti poèas jej plnenia a najmenej pä rokov po
skonèení zmluvného plnenia..
68. V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zmluva o poskytovaní bezpeènostnej sluby
musí obsahova
a) druh poskytovanej bezpeènostnej sluby,
b) predmet poskytovanej èinnosti pod¾a § 3 a 5; to neplatí, ak ide o bezpeènostnú slubu pod¾a § 2 ods. 1
písm. b),
c) údaje o zmluvných stranách pod¾a § 22 ods. 1 písm. a)
a b) alebo § 23 ods. 1 písm. a) a c),
d) miesto poskytovania bezpeènostnej sluby okrem
bezpeènostnej sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), § 3
písm. c) a e) a h) a § 4..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
69. V § 40 ods. 3 sa za slovo pod¾a vkladajú slová
§ 2 ods. 1 písm. b) a.
70. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
§ 46a
(1) Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzaèa o zamestnanie je prevádzkovate¾ povinný
vyiada od uchádzaèa o zamestnanie lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilos pod¾a
§ 15 ods. 1, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace. Na
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je
prevádzkovate¾ povinný vyiada od zamestnanca
kadé dva roky lekársky posudok preukazujúci jeho
zdravotnú spôsobilos pod¾a § 15 ods. 1, ktorý nesmie
by starí ako tri mesiace.
(2) Na posúdenie zdravotnej spôsobilosti je uchádzaè
o zamestnanie povinný predloi prevádzkovate¾ovi
pred nástupom do zamestnania lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilos pod¾a § 15 ods. 1,
ktorý nesmie by starí ako tri mesiace. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je zamestnanec povinný prevádzkovate¾ovi predloi kadé dva
roky lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú
spôsobilos pod¾a § 15 ods. 1, ktorý nesmie by starí
ako tri mesiace, a neodkladne hlási prevádzkovate¾ovi
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kadú zmenu skutoèností rozhodujúcich na posúdenie
zdravotnej spôsobilosti..
71. § 48 znie:
§ 48
(1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môe vykonáva
len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná pod¾a § 13,
d) je spo¾ahlivá pod¾a § 14,
e) je zdravotne spôsobilá pod¾a § 15,
f) je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 20.
(2) Fyzickú ochranu pri poskytovaní bezpeènostnej
sluby pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) môe vykonáva len
osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná pod¾a § 13,
d) je spo¾ahlivá pod¾a § 14,
e) je zdravotne spôsobilá pod¾a § 15,
f) je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti typu
CIT pod¾a § 20.
(3) Odbornú prípravu a poradenstvo môe vykonáva
len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 20 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná pod¾a § 13,
d) je spo¾ahlivá pod¾a § 14,
e) je zdravotne spôsobilá pod¾a § 15,
f) je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti typu P
alebo typu CIT pod¾a § 20,
g) spåòa podmienku vzdelania pod¾a § 17 ods. 2.
(4) Odbornú prípravu v rámci akreditácie môe vykonáva len osoba, ktorá spåòa podmienky ustanovené
v odseku 3 písm. a) a d) a
a) získala vysokokolské vzdelanie najmenej druhého
stupòa v tudijnom odbore právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb alebo je drite¾om osvedèenia
o vykonaní kvalifikaènej skúky, ak má vykonáva
lektorskú èinnos z právnych predmetov,
b) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v oblasti lekárskych vied alebo má platné potvrdenie
o absolvovaní akreditovaného kurzu intruktora prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu,28) ak má vykonáva lektorskú èinnos z poskytovania prvej pomoci,
c) má ukonèené ucelené túdium v tudijnom odbore
poiarnej ochrany s päroènou praxou v tomto odbore alebo je technik poiarnej ochrany s desaroènou
praxou, ak má vykonáva lektorskú èinnos z poiarnej prípravy.
(5) Na výkone fyzickej ochrany sa môe poèas odbornej prípravy pod¾a § 80 ods. 1 zúèastòova aj osoba,
ktorá nie je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti
pod¾a § 20. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí by
vykonávaný pod¾a vopred vypracovaného písomného
plánu, osoba musí by pod stálym priamym doh¾adom
osoby, ktorá je drite¾om preukazu odbornej spôsobi-
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losti, a výkon fyzickej ochrany môe by vykonávaný
iba u jedného prevádzkovate¾a bezpeènostnej sluby
a najdlhie po dobu troch mesiacov.

ochrany nahrádzajú slovami najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej
ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému.

(6) Opätovné zamestnávanie osoby uvedenej v odseku 5, ktorá nie je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti, tým istým prevádzkovate¾om bezpeènostnej
sluby je zakázané. Osoba uvedená v odseku 5 nemôe
po tom, èo vykonávala fyzickú ochranu pod¾a odseku 5,
opätovne vykonáva fyzickú ochranu u iného prevádzkovate¾a, ak nie je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti..

80. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) § 41 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

72. V § 50 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo preukázanie príslunosti k ozbrojenému
zboru alebo ozbrojenému bezpeènostnému zboru.
73. V § 50 odsek 5 znie:
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepouije proti prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ozbrojeného bezpeènostného zboru alebo
ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na
chránené miesto vstupujú na sluobný úèel. Zakáza
vstup do chráneného objektu nemono osobám, ktoré
sú na to oprávnené pod¾a osobitných predpisov.29b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25
ods. 2 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 199/2009 Z. z., § 20 ods. 3 písm. a) zákona
è. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, § 59 ods. 4 písm. a) zákona
è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 125 ods. 3 písm. a) zákona è. 362/2011
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

74. V § 54 ods. 1 písmeno b) znie:
b) druh bezpeènostnej sluby,.
75. V § 54 ods. 3 prvej vete sa na konci pripája bodkoèiarka a tieto slová: to neplatí, ak ide o èinnos uvedenú v § 3 písm. c)..
76. V § 55 ods. 1 posledná veta znie:
Rovnoata pouívaná pri poskytovaní bezpeènostnej sluby alebo iný odev pouívaný pri výkone fyzickej
ochrany musia by oznaèené znakom tak, aby bolo zrejmé, e ide o bezpeènostnú slubu; to neplatí, ak ide
o èinnos uvedenú v § 3 písm. c)..
77. V druhej èasti zákona názov tretej hlavy znie:
TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ
STRÁNEJ SLUBY A PROFESIONÁLNEJ
CEZHRANIÈNEJ PREPRAVY EUROVEJ
HOTOVOSTI CESTNOU DOPRAVOU
78. V § 56 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: a èinností pod¾a odseku 5.
79. V § 56 ods. 5 sa slová dostatoèným poètom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej

§ 57a
Prevádzkovanie profesionálnej cezhraniènej
prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1) Na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. b) sa primerane vzahuje § 56 ods. 1, 3,
4 a 8.
(2) Informácie pred zaèatím profesionálnej cezhraniènej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou32a)
sa oznamujú ministerstvu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Èl. 12 nariadenia (EÚ) è. 1214/2011..

81. V § 58 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
82. V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do èinnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by mohlo dôjs k zmareniu èinnosti orgánu verejnej moci.
83. V § 60 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená c)
a e).
84. V § 64 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace..
85. V § 67 sa slová § 38 ods. 1, 3 a 4 nahrádzajú slovami § 38 ods. 1, 3 a 5.
86. V § 71 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1
písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 aj o zodpovednom vedúcom, ak ho ustanovila..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.
87. V § 71 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a § 70 ods. 3.
88. V § 72 ods. 1 sa vypúa slovo osobne a na konci
sa pripájajú tieto slová: alebo na jednotnom kontaktnom mieste pod¾a osobitného predpisu34a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 66b ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 11 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

89. V § 73 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a § 70 ods. 3.
90. V § 75 ods. 1 písm. a) a e) sa za slovo prokuristom, vkladajú slová zodpovedným vedúcim,.
91. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) prevádzkovate¾ neoznámi skutoènosti uvedené v § 75
ods. 1 písm. a) a c), e), f) alebo i) krajskému riadite¾-
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stvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 75 ods. 1 písm. a) a c), e), f) alebo i)
alebo
e) osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis
do obchodného registra v ustanovenej lehote..
92. § 79 znie:
§ 79
Na prevádzkovanie technickej sluby sa primerane
vzahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, 41, 43 a 47, § 56
ods. 1 písm. a) a b)..
93. V § 83 odsek 1 znie:
(1) Akreditovaná osoba je povinná doruèi ministerstvu najneskôr pä dní pred zaèatím odbornej prípravy oznámenie o dátume, èase a mieste jej konania.
Akreditovaná osoba je povinná doruèi ministerstvu
najneskôr do zaèatia odbornej prípravy zoznam osôb,
ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením
ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu..
94. V § 84 ods. 1 a 2 sa slová zákonom alebo na
jeho základe nahrádzajú slovami zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe.
95. V § 84 ods. 3 sa slovo oprávnený nahrádza slovom oprávnená a za slovo vykonáva sa vkladajú
slová osoba poverená výkonom tátneho dozoru, kontroly (ïalej len kontrolór) alebo.
96. V § 85 ods. 1 sa slová Osoba poverená výkonom
tátneho dozoru alebo kontroly (ïalej len kontrolór)
nahrádzajú slovami Kontrolór pri výkone tátneho dozoru, kontroly alebo kontroly èinnosti.
97. V § 85 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:
5. jeho platnos zanikla,.
98. V § 86 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) pouíva technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov, ak ich pouitie nezakazujú osobitné predpisy.35a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

99. V § 88 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po písomnej výzve, alebo bez dostatoèného ospravedlnenia alebo bez ványch dôvodov
nedostaví na orgán dozoru alebo orgán kontroly na úèel
prerokovania záznamu o kontrole.
100. V § 89 ods. 2 a § 90 ods. 2 sa slová 5 a 8 nahrádzajú slovami 6 a 9.
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júcim profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe.
103. V § 91 ods. 2 sa slová pokutu od 1 659 eur do
33 193 eur, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. c)
nahrádzajú slovami a c).
104. V § 91 ods. 2 sa slová písm. d) na konci vety
nahrádzajú slovami písm. c) a e).
105. V § 91 ods. 11 sa za slová § 31 vkladajú slová
a 31a a za slová § 33 vkladajú slová a 33a.
106. V § 92 ods. 1 písm. f) sa za slovo zákonom vkladá èiarka a slová alebo na jeho základe sa nahrádzajú
slovami osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou
dopravou1a) alebo na ich základe.
107. V § 92 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) mono
uloi pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok
pod¾a odseku 1 písm. b), d) a e) pokutu od 165 eur do
3 319 eur, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) pokutu od 30 eur do 300 eur, za priestupok pod¾a odseku 1
písm. f) pokutu do 1 659 eur; zákaz èinnosti do piatich
rokov mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1
písm. a), b) a f) a zákaz èinnosti do troch rokov za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) a e)..
108. V § 93 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) prevádzkovate¾ov bezpeènostnej sluby pod¾a § 2
ods. 1 písm. b),.
Doterajie písmená b) a p) sa oznaèujú ako písmená c)
a q).
109. V § 93 ods. 5 sa slová písm. a) a e), g), j) a l)
nahrádzajú slovami písm. a) a f), h), k) a m).
110. V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak sa iados o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby zamieta z dôvodu pod¾a § 14
ods. 1 písm. f), ktorého podkladom je výluène utajovaná skutoènos,39a) v odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby sa uvedie len skutoènos, e iadate¾
alebo osoba uvedená v § 12 ods. 1 písm. a) alebo b) neposkytuje záruku, e bude pri vykonávaní èinnosti
pod¾a tohto zákona dodriava veobecne záväzné
právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí
a iných opatrení vydaných pod¾a tohto zákona a e
bude èinnos pod¾a tohto zákona vykonáva poctivo;
podklad, ktorý je utajovanou skutoènosou, je súèasou
spisu správneho orgánu..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z..

101. V § 90 ods. 1 sa slová e) a g) nahrádzajú slovami e) a f).

111. V § 94 ods. 3 sa slová prísluným orgánom nahrádzajú slovami orgánom prísluným pod¾a osobitného predpisu.

102. V § 91 ods. 1 písm. e) sa za slovo zákonom
vkladá èiarka a slová: osobitným predpisom upravu-

112. Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 98a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. februára 2013
(1) Akreditovaná osoba, ktorej bola udelená akreditácia pred 1. februárom 2013, môe zabezpeèova odbornú prípravu zameranú na získanie preukazu typu
CIT, ak ministerstvo potvrdí zmeny uèebného plánu
a koncepcie odbornej prípravy rozírené o rozsah a obsah pre daný typ odbornej prípravy, ktoré akreditovaná
osoba doruèí ministerstvu. Rozsah a obsah odbornej
prípravy na skúku typu CIT ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Prevádzkovate¾ technickej sluby, ktorý má k 31. januáru 2013 ustanoveného zodpovedného vedúceho, je
povinný do 31. mája 2013 predloi krajskému riadite¾stvu doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos okrem odpisu registra trestov.
(3) Licencie vydané pred 1. februárom 2013 ostávajú
v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané.
(4) Odborná príprava v skrátenej forme zaèatá pred
1. februárom 2013 sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. januára 2013.
(5) Lektor, ktorý nespåòa podmienku pod¾a § 48
ods. 4 písm. a) na výkon lektorskej èinnosti z právnych
predmetov, musí do 31. decembra 2016 získa osvedèenie o vykonaní kvalifikaènej skúky pod¾a § 18.
(6) iadosti podané pred 1. februárom 2013 sa vybavia pod¾a predpisov úèinných do 31. januára 2013.
(7) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
1. februárom 2013 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. januára 2013.
(8) Licencia udelená na èinnos pod¾a § 4 ods. 1 písm. c)
do 31. januára 2013 sa povauje za licenciu udelenú na
èinnos pod¾a § 3 písm. i) od 1. februára 2013..
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
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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. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è.126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z., zákona
è. 409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z. a zákona
è. 459/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 31 sa dopåòa písmeno f), ktoré znie:
f) iados o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez
územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpeènostnej sluby vykonávajúcej profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou ................................................... 16,50 eura.
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2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VIII. FINANÈNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ÈINNOS poloka
149 znie:
Poloka 149
a) Podanie iadosti o udelenie licencie na prevádzku
1. stránej sluby ................................ 82,50 eura
2. detektívnej sluby ............................ 99,50 eura
3. odbornej prípravy a poradenstva ........... 116 eur
4. vlastnej ochrany .................................... 66 eur
5. technickej sluby ................................... 66 eur
6. profesionálnej cezhraniènej prepravy
eurovej hotovosti cestnou dopravou ....... 150 eur
b) Podanie iadosti o vykonanie kvalifikaènej
skúky ....................................................... 66 eur
c) Podanie prihláky na vykonanie skúky
odbornej spôsobilosti za kadú prihlásenú
osobu
1. skúka typu S ................................. 16,50 eura
2. skúka typu P .................................. 49,50 eura
3. skúka typu CIT ................................... 50 eur
d) Podanie iadosti o udelenie akreditácie .... 165,50 eura
e) Podanie iadosti o preverenie
spo¾ahlivosti osoby, ktorá má by
poverená výkonom fyzickej ochrany na
objekte osobitnej dôleitosti, za kadú osobu ....... 3 eurá
f) Podanie iadosti o vydanie preukazu
odbornej spôsobilosti bez vykonania skúky
a odbornej prípravy pod¾a § 19 ods. 3 a 4
zákona o súkromnej bezpeènosti .................. 50 eur
g) Vydanie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby, vlastnej ochrany
alebo technickej sluby ............................... 33 eur
h) Vydanie osvedèenia o vykonaní
kvalifikaènej skúky ................................... 33 eur
i) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ... 16, 50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie .... 33 eur
k) Vydanie rozhodnutia o zmene
rozhodnutia o udelení licencie .............. 16, 50 eura
l) Vydanie rozhodnutia o zmene
rozhodnutia o udelení akreditácie ................ 66 eur
m) Vydanie výpisu z evidencie informaèného
systému súkromnej bezpeènosti ........... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmen b) a h) tejto poloky sú oslobodení prísluníci Vojenskej polície, prísluníci ozbrojených bezpeènostných zborov Slovenskej republiky a prísluníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky
1. Správny orgán zvýi poplatok pod¾a písmena i) do
výky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádei. Pri kadej ïalej strate alebo krádei preukazu
odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýi na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
2. Správny orgán správny poplatok pod¾a písmena k)
nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je
vykonaná na podnet správneho orgánu.
3. Správny orgán správny poplatok pod¾a písmena l)
nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie
je vykonaná na podnet správneho orgánu..

Èiastka 3

Èl. III
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 132/2005 Z. z., zákona è. 529/2005 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 382/2009
Z. z., zákona è. 440/2009, zákona è. 92/2010 Z. z., zákona è. 128/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 43a
Povolenie na prevoz zbrane cez územie
Slovenskej republiky zamestnancom
bezpeènostnej sluby vykonávajúcej
profesionálnu cezhraniènú prepravu
eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1) Povolenie na prevoz zbrane zamestnancom bezpeènostnej sluby vykonávajúcej profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30a)
(ïalej len povolenie CIT) je verejná listina, ktorá oprávòuje zamestnanca bezpeènostnej sluby vykonávajúcej profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou (ïalej len bezpeènostná sluba
CIT) previez pri výkone zamestnania v uzamknutej
bezpeènostnej schránke30b) vozidla bezpeènostnej sluby
CIT cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie B,
zbrane kategórie C a strelivo do týchto zbraní.
(2) Povolenie CIT vydá ministerstvo iadate¾ovi, ktorý
a) je zamestnancom bezpeènostnej sluby CIT,
b) absolvoval úvodnú odbornú prípravu pod¾a osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou,30c)
c) spåòa podmienku bezúhonnosti a spo¾ahlivosti pod¾a
§ 19 a
d) písomne poiada o jeho vydanie.
(3) iados o vydanie povolenia CIT obsahuje meno,
priezvisko, dátum narodenia a miesto pobytu iadate¾a.
(4) iadate¾ o povolenie CIT k iadosti priloí
a) doklad preukazujúci, e je zamestnancom bezpeènostnej sluby CIT,
b) doklad o absolvovaní úvodnej odbornej prípravy
pod¾a osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraniènú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30c) a
c) doklad obdobný odpisu registra trestov zo tátu,
v ktorom má miesto pobytu, a jeho preklad do tátneho jazyka17) vyhotovený tlmoèníkom zapísaným
v zozname znalcov a tlmoèníkov;9) ak nemôe takýto
doklad predloi, pretoe mu ho tát nevydá, predloí èestné vyhlásenie o tom, e nebol v cudzine
uznaný vinným z trestného èinu, pre ktorý nemôe
by povaovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôe by
povaovaný za spo¾ahlivého (§ 19).
(5) Povolenie CIT sa vydáva na jeden rok.
(6) Ak iados o vydanie povolenia CIT neobsahuje
náleitosti uvedené v odsekoch 3 a 4, ministerstvo vy-
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zve iadate¾a, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; súèasne ho pouèí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ v urèenej lehote nedostatky
neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
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Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a

30a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1214/2011
zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraniènej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi èlenskými tátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).
30b
) Èl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1214/2011.
30c
) Èl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1214/2011..

(1) Ministerstvo vyèleòuje z prostriedkov urèených na
dotácie èas urèenú na zabezpeèenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej èinnosti a na zabezpeèenie základných podmienok pre èinnos Dobrovo¾nej
poiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných obèianskych zdruení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred poiarmi a na zabezpeèenie základných podmienok pre èinnos obèianskych zdruení, ktorých
èlenmi sú aktívni úèastníci bojov proti faizmu, úèastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.

Èl. IV

(2) Na poskytovanie dotácie pod¾a odseku 1 sa
nevzahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3..

(7) Zamestnanec bezpeènostnej sluby CIT je pri prevoze zbraní cez územie Slovenskej republiky povinný
na výzvu prísluníka Policajného zboru predloi povolenie CIT..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:

Zákon è. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení zákona è. 287/2012 Z. z. sa dopåòa takto:

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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9
ZÁKON
z 18. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

o rozhodnutie pod¾a § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j)
a ods. 2, pravos podpisu jediného spoloèníka na tomto
rozhodnutí musí by úradne osvedèená..

Èl. I

5. V § 200 odsek 5 znie:
(5) Právo voli èlenov dozornej rady majú len zamestnanci, ktorí sú k spoloènosti v èase vo¾by v pracovnom
pomere (ïalej len oprávnený voliè). Vo¾by èlenov dozornej rady volených oprávnenými volièmi organizuje
predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou
tak, aby sa vo¾by mohol zúèastni èo najvyí poèet
oprávnených volièov alebo ich splnomocnených zástupcov. Ak v spoloènosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje vo¾by èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti predstavenstvo
v spolupráci s oprávnenými volièmi alebo ich splnomocnenými zástupcami. Návrh na vo¾bu alebo odvolanie èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti je oprávnená poda predstavenstvu odborová
organizácia alebo spoloène aspoò 10 % oprávnených
volièov. Ak predstavenstvo nezorganizuje vo¾bu alebo
odvolanie do 60 dní od doruèenia takéhoto návrhu, sú
odborová organizácia alebo splnomocnení zástupcovia
oprávnených volièov oprávnení zorganizova vo¾bu
sami. Na platnos vo¾by alebo odvolania èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti sa vyaduje, aby hlasovanie oprávnených volièov alebo ich splnomocnených zástupcov bolo tajné a aby sa volieb
zúèastnila aspoò polovica oprávnených volièov alebo
ich splnomocnení zástupcovia disponujúci aspoò polovicou hlasov oprávnených volièov. Èlenmi dozornej
rady sa stávajú kandidáti, ktorí v poradí získali najväèí poèet hlasov prítomných oprávnených volièov alebo
ich splnomocnených zástupcov, ak volebný poriadok
neustanovuje inak. Splnomocnení zástupcovia oprávnených volièov volia èlenov dozornej rady tak, e urèia
poèet hlasov z celkového poètu svojich hlasov, ktorými
hlasujú za jednotlivých kandidátov, prièom môu hlasova najviac za taký poèet kandidátov, ko¾ko èlenov
dozornej rady má by zvolených zamestnancami spoloènosti. Pri vo¾be splnomocnených zástupcov oprávnených volièov sa postupuje obdobne..

Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona
è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 432/2004 Z. z., zákona
è. 315/2005 Z. z., zákona è. 19/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 429/2008 Z. z., zákona
è. 454/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 193/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 197/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z. a zákona
è. 440/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 2, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2 písm. a) a § 56
ods. 2 sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú
slovami Európskej únie.
2. Doterají text § 47 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Vyvolanie nebezpeèenstva zámeny okrem prípadov pod¾a odseku 1 je aj konanie podnikate¾a, ktoré
spoèíva v takej vo¾be jeho obchodného mena alebo pouívania takého oznaèenia podniku, ktoré je objektívne
spôsobilé vyvola u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpeèenstvo zámeny podnikate¾a s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona..
3. V § 127a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pravos
podpisu predsedu valného zhromadenia musí by
úradne osvedèená, ak programom valného zhromadenia boli rozhodnutia pod¾a § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j)
a ods. 2..
4. V § 132 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak ide

6. V § 261 odsek 2 znie:
(2) Touto èasou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzahy medzi subjektom verejného práva, ak sa
týkajú zabezpeèovania verejných potrieb alebo vlastnej
prevádzky a podnikate¾mi pri ich podnikate¾skej èinnosti..
7. V § 261 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Na úèely odseku 2 subjektom verejného práva je
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a)
b)
c)
d)

tátny orgán,
obec,
vyí územný celok,
právnická osoba, ktorá spåòa poiadavky pod¾a odseku 4,
e) zdruenie právnických osôb, ktorého èlenom je aspoò jeden zo subjektov verejného práva uvedených
v písmenách a) a d).

(4) Právnická osoba pod¾a odseku 3 písm. d) je osoba
zaloená alebo zriadená na úèel plnenia potrieb veobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väèej èasti financovaná subjektom
verejného práva pod¾a odseku 3 písm. a) a d),
b) je kontrolovaná subjektom verejného práva pod¾a
odseku 3 písm. a) a d) alebo
c) subjekt verejného práva pod¾a odseku 3 písm. a) a
d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(5) Na úèely odseku 2 subjektom verejného práva sú
aj tátne organizácie, ktoré nie sú podnikate¾mi, pri
uzavieraní zmlúv, z ktorých vyplýva, e ich obsahom je
uspokojovanie verejných potrieb, a to aj keï nespåòajú
podmienky pod¾a odsekov 3 a 4..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 9.
8. V § 263 odsek 1 znie:
(1) Strany sa môu odchýli od ustanovení tejto èasti
zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúèi s výnimkou ustanovení § 261 a § 262 ods. 2, § 263 a 272,
§ 273 ods. 1, § 276 a 289, 301, 303, 304, § 306 ods. 2
a 3, § 308, § 311 ods. 1, § 312, 313, § 321 ods. 4, § 324,
340a, 340b, 341, 365, 369 a 369d, 370, 371, 376,
382, 384, 386 a 408, 408a, 444, 458, 459, 477, 478,
§ 479 ods. 2, § 480, 481, § 483 ods. 3, § 488, 493, 499,
§ 509 ods. 1, § 592, 597, § 655 ods. 1, § 655a, § 660
ods. 2 a 4, § 668 ods. 3, § 668a, 669, 669a, 672a, 675,
676 ods. 1 a 2, § 711, 720, 725, 729, 743 a 771c..
9. Za § 340 sa vkladajú § 340a a 340b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 340a
Èas plnenia peòaného záväzku dlníka
(1) Zmluvne urèená lehota na splnenie peòaného
záväzku dlníka z dodania tovaru alebo poskytnutia
sluby nesmie presiahnu 60 dní odo dòa doruèenia
faktúry alebo inej výzvy verite¾a podobnej povahy, ktorou poaduje splnenie peòaného záväzku (ïalej len
doklad), alebo 60 dní odo dòa, keï verite¾ plnil, pod¾a
toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa
strany o dlhej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzahu pre verite¾a
pod¾a § 369d. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nepouijú, ak osobitný zákon ustanovuje kratiu lehotu
splatnosti.
(2) Ak sa po plnení verite¾a má uskutoèni prehliadka
plnenia na úèel zistenia, èi verite¾ plnil riadne, zaèína
lehota na splnenie peòaného záväzku dlníka plynú
dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skonèila pre-
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hliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie. Ustanovenie
odseku 1 sa na zmluvne urèenú lehotu splatnosti pouije rovnako.
(3) Dohoda o dlhej lehote prehliadky pod¾a odseku 2
ako 30 dní odo dòa, v ktorom dolo k poskytnutiu plnenia verite¾om, je platná, len ak nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzahu pre verite¾a pod¾a § 369d.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nepouijú, ak sa
strany dohodnú na plnení peòaného záväzku dlníka
v splátkach a na záväzkové vzahy, ktorých zmluvnou
stranou je spotrebite¾.
§ 340b
Osobitné ustanovenia pre èas plnenia peòaného
záväzku dlníka, ktorým je subjekt verejného práva
(1) Ak je dlníkom subjekt verejného práva pod¾a
§ 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splni peòaný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia sluby v lehote
splatnosti 30 dní odo dòa doruèenia dokladu alebo 30
dní odo dòa poskytnutia riadneho plnenia verite¾om,
pod¾a toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné
dojednanie dlhej lehoty na splnenie peòaného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
vyplývajúcim zo záväzkového vzahu pre verite¾a pod¾a
§ 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodòuje povaha
predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(2) Dohoda o dátume doruèenia dokladu pod¾a odseku 1 nie je prípustná.
(3) Ak sa po plnení verite¾a má uskutoèni prehliadka
plnenia na úèel zistenia, èi verite¾ plnil riadne, je subjekt verejného práva pod¾a § 261 ods. 3 a 5 povinný plni peòaný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dòa
skonèenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie,
ibae sa strany výslovne dohodli na dlhej lehote splatnosti, toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzahu pre verite¾a pod¾a § 369d, takéto dojednanie
odôvodòuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(4) Dohoda o dlhej lehote prehliadky pod¾a odseku 3
ako 30 dní odo dòa, v ktorom dolo k poskytnutiu plnenia verite¾om, je platná, len ak záujem na takomto osobitnom dojednaní vyplýval zo súaných podkladov
a dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzahu pre
verite¾a pod¾a § 369d.
(5) Dlník, ktorý je subjektom verejného práva a zároveò poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti pod¾a
osobitného zákona, si môe v zmluve dohodnú dlhiu
lehotu splatnosti ako pod¾a odseku 1 prvej vety, najviac
vak v trvaní 60 dní.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa nepouijú, ak sa
strany dohodnú na plnení peòaného záväzku dlníka
v splátkach a na záväzkové vzahy, ktorých zmluvnou
stranou je spotrebite¾..
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§ 369b

10. § 365 znie:
§ 365
(1) Dlník je v omekaní, ak nesplní riadne a vèas svoj
záväzok, a to a do doby poskytnutia riadneho plnenia
alebo do doby, keï záväzok zanikne iným spôsobom.
(2) Dlník, ktorého záväzok spoèíva v peòanom plnení, je v omekaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30
dní odo dòa doruèenia dokladu alebo do 30 dní odo dòa
poskytnutia plnenia verite¾om, pod¾a toho, ktorý
z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná
lehota splatnosti. Ak je deò doruèenia dokladu neistý,
dlník je v omekaní uplynutím 30. dòa odo dòa poskytnutia plnenia verite¾om. Dlník je v omekaní, a to
a do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do
doby, keï záväzok zanikne iným spôsobom.
(3) Dlník, ktorého záväzok spoèíva v peòanom plnení, je v omekaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30
dní odo dòa skonèenia prehliadky plnenia verite¾a, ak
zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení verite¾a má uskutoèni jeho prehliadka na úèel
zistenia, èi verite¾ plnil riadne. Dlník je v omekaní,
a to a do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do
doby, keï záväzok zanikne iným spôsobom.
(4) Dlník vak nie je v omekaní, pokia¾ nemôe plni
svoj záväzok v dôsledku omekania verite¾a..
11. § 369 znie:
§ 369
(1) Ak je dlník v omekaní so splnením peòaného
záväzku alebo jeho èasti, vzniká verite¾ovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo poadova z nezaplatenej sumy úroky z omekania vo výke
dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.
(2) Ak výka úrokov z omekania nebola dohodnutá,
dlník je povinný plati úroky z omekania v sadzbe,
ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(3) Ak záväzok vznikol zo spotrebite¾skej zmluvy
a dlníkom je spotrebite¾, mono dohodnú úroky
z omekania najviac do výky ustanovenej pod¾a predpisov obèianskeho práva..
12. Za § 369 sa vkladajú § 369a a 369d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§ 369a
Osobitné ustanovenie o sadzbe úrokov
z omekania pri omekaní dlníka, ktorým je subjekt
verejného práva
Dlník, ktorým je subjekt verejného práva pod¾a
§ 261 ods. 3 a 5, ktorý je v omekaní so splnením peòaného záväzku alebo jeho èasti, je povinný plati z nezaplatenej sumy úroky z omekania najmenej v sadzbe
pod¾a § 369 ods. 2.

Verite¾ má nárok na náhradu kody spôsobenej
omekaním so splnením peòaného záväzku, len ak
táto koda nie je krytá úrokmi z omekania alebo pauálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením
poh¾adávky alebo ich súètom.
§ 369c
(1) Omekaním dlníka vzniká verite¾ovi okrem nárokov pod¾a § 369, 369a a 369b aj právo na pauálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky,
a to bez potreby osobitného upozornenia. Výku pauálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak záväzok
vznikol zo spotrebite¾skej zmluvy a dlníkom je spotrebite¾.
§ 369d
(1) Zmluvné dojednanie týkajúce sa splatnosti peòaného záväzku, sadzby úroku z omekania alebo pauálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky, ktoré je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzahu
pre verite¾a bez toho, aby preò existoval spravodlivý dôvod (ïalej len nekalá zmluvná podmienka), je neplatné.
(2) Obchodná prax, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splatnosti peòaného záväzku,
sadzby úroku z omekania alebo pauálnej náhrady
nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky, ktorá
zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo záväzkového vzahu pre verite¾a bez
toho, aby pre òu existoval spravodlivý dôvod (ïalej len
nekalá obchodná prax), je zakázaná.
(3) Zmluvné dojednanie alebo obchodná prax vyluèujúca vznik nároku na úroky z omekania alebo zmluvné
dojednanie, alebo obchodná prax, ktorá vedie k tomu,
e sa verite¾ vzdá nároku na úroky z omekania ete
pred poruením zmluvnej povinnosti, sa povauje za
nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú
prax. To platí rovnako aj pre zmluvné dojednanie alebo obchodnú prax vyluèujúcu vznik nároku na pauálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky pod¾a § 369c ods. 1, ak sa nepreukáe opak.
(4) Neplatnosti nekalej zmluvnej podmienky alebo
zákazu uplatòovania nekalej obchodnej praxe sa môe
domáha aj právnická osoba zaloená alebo zriadená
na ochranu záujmov podnikate¾ov.
(5) Ak súd vyhlásil zmluvné dojednanie za nekalú
zmluvnú podmienku alebo zakázal nekalú obchodnú
prax, je zmluvná strana, ktorá spôsobila neplatnos
zmluvného dojednania alebo uplatòovala nekalú obchodnú prax, povinná zdra sa ïalieho pouívania
nekalej zmluvnej podmienky alebo uplatòovania nekalej obchodnej praxe v záväzkových vzahoch s ïalími
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podnikate¾mi; rovnakú povinnos má aj jeho právny
nástupca.
(6) Len èo sa zaèalo konanie v spore o zdranie sa ïalieho pouívania nekalej zmluvnej podmienky alebo
uplatòovania nekalej obchodnej praxe alebo sa právoplatne skonèilo rozhodnutím vo veci samej v prospech
alobcu, nie sú aloby ïalích osôb z tých istých dôvodov v rozsahu priznaného nároku na zdranie sa ïalieho pouívania nekalej zmluvnej podmienky alebo
uplatòovania nekalej obchodnej praxe prípustné; tieto
osoby sú vak oprávnené zúèastni sa konania ako ved¾ají úèastníci na strane alobcu.
(7) Ak je zmluvné dojednanie neplatné alebo obchodná prax zakázaná, pouijú sa na úpravu práv a povinností strán záväzkového vzahu ustanovenia tohto zákona.
(8) Na posúdenie, èi ide o nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax sú rozhodujúce vetky
okolnosti, prípadu najmä
a) súlad so zásadou poctivého obchodného styku,
b) povaha predmetu plnenia záväzku,
c) existencia spravodlivého dôvodu pre odchýlenie sa
dlníka od
1. sadzby úroku z omekania pod¾a § 369 ods. 2
a 369a,
2. splatnosti peòaného záväzku dlníka pod¾a
§ 340a ods. 1 a 2, § 340b ods. 1, 3 a 5,
3. výky náhrady nákladov spojených s uplatnením
poh¾adávky pod¾a § 369c ods. 1 druhej vety..
13. Za § 768j sa vkladá § 768k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 768k
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. februára 2013
(1) Vo¾ba èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti v pracovnom pomere k akciovej spoloènosti v èase vo¾by, ktorá nebola uskutoènená pred
1. februárom 2013, sa spravuje ustanoveniami tohto
zákona úèinnými od 1. februára 2013.
(2) Práva a povinnosti zo zodpovednosti za poruenie
záväzkov zo zmlúv uzavretých pred 1. februárom 2013
sa spravujú pod¾a predpisov úèinných do 31. januára
2013.
(3) Ustanovenia o èase plnenia peòaného záväzku
dlníka (§ 340a), osobitné ustanovenia pre èas plnenia
peòaného záväzku dlníka, ktorým je subjekt verejného práva (§ 340b), ustanovenia o omekaní dlníka
(§ 365) a ustanovenia o nekalých zmluvných podmienkach a nekalej obchodnej praxi (§ 369d) úèinné
od 1. februára 2013 sa nevzahujú na záväzkové vzahy
uzavreté pred 1. februárom 2013.
(4) Ak sa pod¾a § 127a ods. 3 a § 132 ods. 1 vyaduje
osvedèenie pravosti podpisu a valné zhromadenie sa
uskutoènilo alebo rozhodnutie jediného spoloèníka
bolo prijaté pred 1. februárom 2013 a návrh na zápis
zmeny do obchodného registra bol podaný do 1. apríla
2013, pravos podpisu predsedu valného zhromade-
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nia alebo jediného spoloèníka nemusí by úradne
osvedèená..
14. Za § 771c sa vkladá § 771d, ktorý znie:

§ 771d
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
uverejní na svojom webovom sídle informáciu o aktuálnej výke úrokov z omekania urèenej pod¾a § 369
ods. 2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môe na svojom webovom sídle uverejni aj historický preh¾ad vývoja výky úrokov z omekania urèenej
pod¾a § 369 ods. 2..
15. V prílohe sa vypúa druhý bod.
Doterajie body 3 a 17 sa oznaèujú ako body 2 a 16.
16. V prílohe sa vypúa piaty a iesty bod.
Doterajie body 7 a 16 sa oznaèujú ako body 5 a 14.
17. Príloha sa dopåòa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:
15. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 48, 23. 2. 2011).
16. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúèení a splynutí
akciových spoloèností (kodifikované znenie) (Ú. v.
EÚ L 110, 29. 4. 2011)..
Èl. II
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Ak ide o odtepný závod alebo inú organizaènú
zloku podniku pod¾a osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín prísluný registrový súd, v ktorého registri je pod¾a sídla, prípadne
miesta podnikania alebo bydliska podnikate¾ zapísaný.
Ustanovenie § 10 ods. 6 tým nie je dotknuté..
2. § 10 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak je odtepný závod alebo iná organizaèná zloka podniku umiestnená v obvode iného registrového
súdu ako súdu sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikate¾a, oznámi registrový súd sídla,
prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikate¾a urèený pod¾a § 4 ods. 3 registrovému súdu, v ktorého
obvode je umiestnený odtepný závod alebo iná organizaèná zloka podniku, zápis údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov o odtepnom závode alebo inej
organizaènej zloke podniku v obchodnom registri..
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3. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Spôsob a podmienky zverejòovania údajov pod¾a
tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Zákon è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

ním obmedzeným s jediným spoloèníkom (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúèení a splynutí
akciových spoloèností (kodifikované znenie) (Ú. v.
EÚ L 110, 29. 4. 2011)..

4. V prílohe sa vypúa prvý bod.

Èl. III

Doterajie body 2 a 9 sa oznaèujú ako body 1 a 8.
5. V prílohe sa vypúa druhý bod.
Doterajie body 3 a 8 sa oznaèujú ako body 2 a 7.
6. V prílohe sa vypúa tretí bod.
Doterajie body 4 a 7 sa oznaèujú ako body 3 a 6.
7. V prílohe iesty bod znie:
6. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii
záruk, ktoré sa od obchodných spoloèností v zmysle
èlánku 48 druhého odseku zmluvy vyadujú v èlenských tátoch na ochranu záujmov spoloèníkov
a tretích osôb s cie¾om zabezpeèi rovnocennos
týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258,
1. 10. 2009)..
8. Príloha sa dopåòa siedmym a ôsmym bodom, ktoré
znejú:
7. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoloèností o spoloènostiach s ruèe-
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Zákon è. 136/2004 Z. z. o letiskových spoloènostiach
a o zmene a doplnení zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z. sa
mení takto:
V § 13 odsek 3 znie:
(3) Na majetok, ktorý tvorí letiskovú infratruktúru
malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková spoloènos, nemono zriadi záloné právo ani ho nemono
inak poui na zabezpeèenie záväzkov letiskovej spoloènosti, inej obchodnej spoloènosti alebo tretej osoby
a nemono ho previes do vlastníctva iného ako tátu
alebo letiskovej spoloènosti. Majetok, ktorý tvorí letiskovú infratruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje
letisková spoloènos, nemono postihnú výkonom rozhodnutia alebo exekúciou..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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10
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 27. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje úèel vyuitia výnosov z predaja kvót v drabách

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 26 ods. 3 zákona è. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Výnosy z predaja kvót v drabách pod¾a osobitného predpisu1) sa môu vyui na
a) intaláciu nových zariadení, ktoré vyuívajú ako
zdroj energie obnovite¾né zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje,
b) rekontrukciu alebo modernizáciu2) existujúcich zariadení, ktoré vyuívajú ako zdroj energie obnovite¾né zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,
c) výmenu alebo rekontrukciu existujúcich zariadení,
ktoré pri príprave tepla, teplej úitkovej vody a pri
chladení vyuívajú fosílne palivá, za zariadenia vyuívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné èerpadlá alebo
za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy
alebo jej rekontrukcie,
d) intaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla,
teplej úitkovej vody a pri chladení budú vyuíva
biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, intaláciu tepelných èerpadiel alebo
na intaláciu solárnych kolektorov vrátane intalácie celej sústavy,
e) zníenie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií
v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
f) modernizáciu zariadení s cie¾om úspory energie,
g) modernizáciu existujúcich zariadení alebo intaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,

h) podporu prechodu na formy dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy na verejnú
dopravu,
i) financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej úèinnosti, èistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
j) zvyovanie energetickej úèinnosti technologických
celkov a jednotlivých zariadení,
k) zvyovanie energetickej hospodárnosti budov vrátane ich zatep¾ovania,
l) kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa
predpokladá znaèné riziko úniku uhlíka v súvislosti
s premietnutím nákladov emisných kvót do cien
elektrickej energie,
m) investiènú pomoc na výstavbu vysoko úèinných
elektrární3) alebo na výstavbu nových elektrární,
ktoré budú zachytáva a uklada oxid uhlièitý,
n) podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,
o) pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpeèením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zniovania emisií skleníkových plynov.
(2) Druhotným energetickým zdrojom sa na úèely tejto vyhláky rozumie zdroj energie, ktorého energetický
potenciál pochádza z ved¾ajieho plynného produktu
vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

Peter iga v. r.

1

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010).
2
) § 29 ods. 4 a 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
3
) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) è. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenèné hodnoty úèinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatòovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zruuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).
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VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investiènej pomoci na rozvoj regiónov
pre oblas cestovného ruchu, podrobnosti a náleitosti na predkladanie roènej správy
o priebehu realizácie investièného zámeru, závereènej hodnotiacej správy
a roènej správy o vyuívaní investície

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 2 a 3 zákona
è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 231/2011
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) vzor formulára na poskytnutie investiènej pomoci
na rozvoj regiónov (ïalej len vzor formulára),
b) podrobnosti a náleitosti na predkladanie
1. roènej správy o priebehu realizácie investièného
zámeru za predchádzajúci kalendárny rok (ïalej
len správa o priebehu realizácie investièného zámeru),
2. závereènej hodnotiacej správy,
3. roènej správy o vyuívaní investície (ïalej len
správa o vyuívaní investície).
§2
Vzor formulára je uvedený v prílohe.
§3
Obsah a náleitosti správy o priebehu
realizácie investièného zámeru
(1) Správa o priebehu realizácie investièného zámeru
obsahuje
a) identifikaèné údaje prijímate¾a investiènej pomoci,
ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
právna forma, identifikaèné èíslo organizácie
a daòové identifikaèné èíslo, predmet podnikania
a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby
oprávnenej kona za prijímate¾a investiènej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného
imania vyie ako desa percent z celkového imania alebo vlastníctvo (drba) akcií s vyím podielom ako desa percent vetkých akcií,
2. meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie,
v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné èíslo
a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifi-

kaèné èíslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet
podnikania, ve¾kos podniku, miesto podnikania
a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je iadate¾om
fyzická osoba  podnikate¾,
b) obdobie, za ktoré sa roèná správa predkladá,
c) údaje o investiènom zámere, ktorými sú:
1. názov investièného zámeru,
2. oznaèenie okresu, obce, katastrálneho územia,
kde sa investièný zámer realizuje,
3. charakteristika produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu zahrnutých v investiènom zámere pod¾a klasifikácie produkcie,
4. èíslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci,
5. schválená intenzita investiènej pomoci,
6. schválená výka investiènej pomoci pod¾a formy
pomoci,
d) údaje o realizácii investièného zámeru, ktorými sú:
1. dátum zaèatia prác na realizácii investièného zámeru,
2. termín zaèatia poskytovania produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu,
3. výka finanèných prostriedkov vynaloených na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a úèel pouitia,
4. detailný zoznam obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, súvisiaci s investièným zámerom,
5. poèet obsadených pracovných miest a úhrn vyplatených miezd pred zdanením vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pod¾a vzdelanostnej truktúry
v èlenení na nové vytvorené pracovné miesta
a prevody z existujúcej produkcie v cestovnom ruchu alebo zo sluieb v cestovnom ruchu,
6. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením
vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
7. preh¾ad o celkovom predaji prijímate¾a investiènej pomoci z h¾adiska hodnoty a objemu pod¾a
prísluných produktov cestovného ruchu alebo
sluieb cestovného ruchu,
8. vyhodnotenie nepriamo vytvorených pracovných
miest,
9. vyhodnotenie dodrania vzdelanostnej truktúry,
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10. vyhodnotenie podielu iadate¾a na relevantnom
geografickom trhu,
11. vyhodnotenie stavu konkurenèného prostredia,
struèný popis postupu realizácie investièného zámeru spolu s odôvodnením odchýlok od plánovaných parametrov investièného zámeru,
výku poskytnutej investiènej pomoci pod¾a formy
pomoci,
vyhlásenie tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci, e údaje uvedené v roènej správe sú
pravdivé, úplné a preukázate¾né,
dátum a miesto vyhotovenia správy o priebehu realizácie investièného zámeru,
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca
prijímate¾a investiènej pomoci, ktorý roènú správu
vypracoval,
meno, priezvisko a podpis tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci,
odtlaèok peèiatky prijímate¾a investiènej pomoci.

(2) Prílohou k správe o priebehu realizácie investièného zámeru je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace ku dòu predkladania správy o priebehu realizácie investièného zámeru,
b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voèi
1. daòovému úradu,
2. Sociálnej poisovni,
3. zdravotnej poisovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímate¾a investiènej
pomoci,
c) hlavná úètovná kniha spolu s analytickým úètom na
konci prísluného obdobia, za ktoré sa správa o priebehu realizácie investièného zámeru predkladá,
d) súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu prísluného
obdobia, ku ktorému sa správa o priebehu realizácie
investièného zámeru predkladá,
e) výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, e poloky
zahrnuté do správy o priebehu realizácie investièného zámeru boli riadne zaúètované v úètovníctve prijímate¾a investiènej pomoci,
f) kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investièného zámeru,
g) znalecký posudok, ak bol dlhodobý hmotný majetok
obstaraný od spriaznených osôb,1)
h) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(ïalej len ústredie práce) k obsadeniu a vyuívaniu
vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investièná pomoc,
i) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci, e
nie je voèi nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú so spoloèným trhom,
alebo na základe iného obdobného konania,
j) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci, e
nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom urèenej
správe.
1
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(3) Správa o priebehu realizácie investièného zámeru
sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach spolu
s prílohami pod¾a odseku 2.
§4
Obsah a náleitosti závereènej hodnotiacej správy
(1) Závereèná hodnotiaca správa obsahuje
a) identifikaèné údaje prijímate¾a investiènej pomoci,
ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
právna forma, identifikaèné èíslo organizácie
a daòové identifikaèné èíslo, predmet podnikania
a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby
oprávnenej kona za prijímate¾a investiènej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného
imania vyie ako desa percent z celkového imania alebo vlastníctvo (drba) akcií s vyím podielom ako desa percent vetkých akcií,
2. meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie,
v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné èíslo
a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet
podnikania, ve¾kos podniku, miesto podnikania
a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je iadate¾om
fyzická osoba  podnikate¾,
b) obdobie, za ktoré sa závereèná hodnotiaca správa
predkladá,
c) údaje o investiènom zámere, ktorými sú:
1. názov investièného zámeru,
2. oznaèenie okresu, obce, katastrálneho územia,
kde sa investièný zámer realizoval,
3. charakteristika produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu zahrnutých v investiènom zámere pod¾a klasifikácie produkcie, kapacita produkcie za rok v èlenení na jednotlivé
produkty cestovného ruchu alebo sluby cestovného ruchu,
4. èíslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci,
5. schválená intenzita investiènej pomoci,
6. schválená výka investiènej pomoci pod¾a formy
pomoci,
7. èíslo a dátum vydania kolaudaèného rozhodnutia
alebo povolenia stavebného úradu na uvedenie
technológie, ktorej sa investièná pomoc týka, do
trvalej prevádzky,
d) údaje o realizácii investièného zámeru, ktorými sú:
1. dátum zaèatia prác na realizácii investièného zámeru,
2. termín zaèatia poskytovania produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu,
3. dátum skonèenia prác na realizácii investièného
zámeru,
4. rok dosiahnutia plánovaného objemu poskytovania produktov v cestovnom ruchu alebo
sluieb v cestovnom ruchu pod¾a investièného
zámeru,

) § 9 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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5. výka finanèných prostriedkov vynaloených na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku poèas realizácie
investièného zámeru v èlenení pod¾a jednotlivých rokov a úèelu pouitia,
6. identifikaèné údaje o pozemku a stavebných objektoch v èlenení na produkèné priestory, skladové priestory a administratívne budovy,
7. informácia o výstavbe nových budov alebo o vyuití
prenájmu u existujúcich budov, alebo informácia o zámere ich kúpy,
8. poèet obsadených pracovných miest v jednotlivých rokoch v èlenení na nové vytvorené pracovné
miesta a prevody z existujúcej produkcie alebo
zo sluieb v cestovnom ruchu pod¾a vzdelanostnej truktúry,
9. oznaèenie okresu, z ktorého sa nové pracovné
miesta obsadzujú,
10. stupeò vytvorenia nových pracovných miest
u dodávate¾ov a zákazníkov,
11. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením
vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
12. poèet zamestnancov, ktorí boli vzdelávaní, druh
vzdelávania, vynaloené náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum zaèatia a skonèenia vzdelávania,
13. struèný popis, ako boli naplnené plánované oprávnené náklady investièného zámeru v súlade s investièným zámerom,
14. zhodnotenie dosiahnutých cie¾ov investièného
zámeru,
15. vyhodnotenie nepriamo vytvorených pracovných miest,
16. vyhodnotenie dodrania vzdelanostnej truktúry,
17. vyhodnotenie podielu iadate¾a na relevantnom
geografickom trhu,
18. vyhodnotenie stavu konkurenèného prostredia,
zdroj financovania oprávnených nákladov na investièný zámer pod¾a jednotlivých rokov v èlenení
1. vlastné finanèné prostriedky,
2. cudzie zdroje,
3. tátna investièná pomoc pod¾a zákona,
4. iné druhy tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu,2)
5. ostatné zdroje,
výku poskytnutej investiènej pomoci pod¾a formy
pomoci v èlenení pod¾a jednotlivých rokov,
celkový obrat, èistý prevádzkový príjem, hospodársky výsledok pred zdanením, objem predaných produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného
ruchu v hodnotovom vyjadrení a objemovom vyjadrení za posledné tri roky,
odhad podielu prijímate¾a investiènej pomoci na relevantnom trhu po skonèení investièného zámeru za
kadý prísluný produkt cestovného ruchu alebo
slubu cestovného ruchu,
predpokladané trhy, kde bude dodávaný produkt
cestovného ruchu alebo sluba cestovného ruchu,
a spôsob zaistenia odbytu,
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j) odhad zmien spotreby jednotlivých produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu
v èlenských tátoch Európskej únie na nasledujúce
tri roky,
k) predpokladaný hospodársky výsledok pred zdanením na nasledujúce tri roky,
l) odhad celkového predaja na relevantnom trhu z h¾adiska hodnoty a objemu pod¾a prísluných produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu na nasledujúce tri roky,
m) druh a predpokladané mnostvo chemických látok
a prípravkov pouívaných pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu,
n) druh, koncentráciu a predpokladané mnostvo zneèisujúcich látok vypúaných do vôd a ovzduia,
o) druh a mnostvo vznikajúcich odpadov pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu pod¾a kódu odpadu,
p) pouívané prírodné základné suroviny pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo sluieb cestovného ruchu,
q) vyhlásenie tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci, e údaje uvedené v závereènej hodnotiacej správe sú pravdivé, úplné a preukázate¾né,
r) dátum a miesto vyhotovenia závereènej hodnotiacej
správy,
s) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca
prijímate¾a investiènej pomoci, ktorý závereènú
hodnotiacu správu vypracoval,
t) meno, priezvisko a podpis tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci,
u) odtlaèok peèiatky prijímate¾a investiènej pomoci.
(2) Prílohou k závereènej hodnotiacej správe je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace ku dòu predkladania závereènej hodnotiacej správy,
b) právoplatné kolaudaèné rozhodnutie alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investièná pomoc týka do trvalej prevádzky,
c) výpis z katastra nehnute¾ností preukazujúci údaje
pod¾a odseku 1 písm. d) iesteho bodu,
d) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voèi
1. daòovému úradu,
2. Sociálnej poisovni,
3. zdravotnej poisovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímate¾a investiènej
pomoci,
e) správa nezávislého audítora k závereènej hodnotiacej správe,
f) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k obsadeniu a vyuívaniu vytvorených pracovných
miest, na ktoré bola poskytnutá investièná pomoc,
g) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci, e
nie je voèi nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú so spoloèným trhom,
alebo na základe iného obdobného konania,

) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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h) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci
o tom, e nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom urèenej správe.
(3) Závereèná hodnotiaca správa sa predkladá v dvoch
písomných vyhotoveniach spolu s prílohami pod¾a odseku 2.
d)

§5
Obsah a náleitosti správy o vyuívaní investície
(1) Správa o vyuívaní investície obsahuje
a) identifikaèné údaje prijímate¾a investiènej pomoci,
ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
právna forma, identifikaèné èíslo organizácie a daòové identifikaèné èíslo, predmet podnikania
a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní,
ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej kona za prijímate¾a investiènej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného imania vyie
ako desa percent z celkového imania alebo vlastníctvo (drba) akcií vo vyom podiele ako desa
percent vetkých akcií,
2. meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie,
v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné èíslo
a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet
podnikania, ve¾kos podniku, miesto podnikania
a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je iadate¾om
fyzická osoba  podnikate¾,
b) obdobie, za ktoré sa správa o vyuívaní investície
predkladá,
c) údaje o investiènom zámere, ktorými sú:
1. názov investièného zámeru,
2. oznaèenie okresu, obce, katastrálneho územia,
kde sa investièný zámer realizoval,
3. charakteristika produktov cestovného ruchu zahrnutých v investiènom zámere pod¾a klasifikácie produkcie,
4. èíslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení
investiènej pomoci,
5. schválená intenzita investiènej pomoci,
6. schválená výka investiènej pomoci pod¾a formy
pomoci,
7. dátum skonèenia prác na realizácii investièného
zámeru,
8. výka poskytnutej investiènej pomoci pod¾a formy pomoci v èlenení pod¾a jednotlivých rokov,
9. poèet obsadených pracovných miest pod¾a vzdelanostnej truktúry,
10. detailný preh¾ad o úbytkoch a prírastkoch dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bezprostredne súvisí
s investièným zámerom,

e)
f)
g)
h)
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11. popis vyuívania investície,
12. vyhodnotenie nepriamo vytvorených miest,
13. vyhodnotenie dodriavania vzdelanostnej truktúry,
14. vyhodnotenie podielu iadate¾a na relevantnom
geografickom trhu,
15. vyhodnotenie stavu konkurenèného prostredia,
vyhlásenie tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci, e údaje uvedené v správe o vyuívaní
investície sú pravdivé, úplné a preukázate¾né,
dátum a miesto vyhotovenia správy o vyuívaní investície,
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímate¾a investiènej pomoci, ktorý správu o vyuívaní investície vypracoval,
meno, priezvisko a podpis tatutárneho orgánu prijímate¾a investiènej pomoci,
odtlaèok peèiatky prijímate¾a investiènej pomoci.

(2) Prílohou k správe o vyuívaní investície je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra nie starí ako tri mesiace ku dòu predkladania správy o vyuívaní investície,
b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voèi
1. daòovému úradu,
2. Sociálnej poisovni,
3. zdravotnej poisovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímate¾a investiènej
pomoci,
c) úètovná závierka prijímate¾a investiènej pomoci za
obdobie, za ktoré bola správa o vyuívaní investície
vypracovaná,
d) správa nezávislého audítora k úètovnej závierke prijímate¾a investiènej pomoci za obdobie, za ktoré bola
správa o vyuívaní investície vypracovaná,
e) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k obsadeniu a vyuívaniu vytvorených pracovných
miest, na ktoré bola poskytnutá investièná pomoc,
f) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci, e nie
je voèi nemu nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,
v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú
a nezluèite¾nú so spoloèným trhom, alebo na základe
iného obdobného konania,
g) èestné vyhlásenie prijímate¾a investiènej pomoci
o tom, e nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom urèenej správe.
(3) Správa o vyuívaní investície sa predkladá v dvoch
písomných vyhotoveniach spolu s prílohami pod¾a odseku 2.
§6
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

v z. Frantiek Palko v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 11/2013 Z. z.

VZOR FORMULÁRA
FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIýNEJ POMOCI NA ROZVOJ REGIÓNOV
PRE OBLASġ CESTOVNÉHO RUCHU

I. ÚDAJE O ŽIADATEďOVI
1.A Identifikaþné údaje, ak je žiadateĐom právnická osoba
1.1 Obchodné meno:
1.2 Sídlo:
1.3 Právna forma:
1.4 IýO:1)
1.5 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:

DIý:2)

1.6 Hlavný predmet podnikania a odvetvie podĐa SK NACE Rev. 2:3)
1.7. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
1.8 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu:
1.B Identifikaþné údaje, ak je žiadateĐom fyzická osoba – podnikateĐ
1.1 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu:
1.2 Obchodné meno:
1.3 IýO:1)
1.4 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:

DIý:2)

1.5 Hlavný predmet podnikania a odvetvie podĐa SK NACE Rev. 2:3)
1.6 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu:
2. Majetkovoprávne vzĢahy
Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako 10 % z celkového imania
alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií

[%]

Štát

3. Kontaktná osoba
3.1 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktná adresa:4)
3.2 Funkcia:
3.3 ýíslo telefónu:
3.4 ýíslo faxu:
3.5. E-mailová adresa:
4. Ekonomické údaje o žiadateĐovi za posledné tri úþtovné obdobia5) [v eurách]
Rok
Rok
4.1 Obrat v þlenení:
4.1.1 Slovenská republika
4.1.2 ýlenské štáty Európskej únie6)
4.1.3 Ostatné štáty
Rok
Rok
4.2 ýistý prevádzkový príjem v þlenení:
4.2.1 Slovenská republika
4.2.2 ýlenské štáty Európskej únie6)
4.2.3 Ostatné štáty
Rok
Rok
4.3 Rentabilita použitého kapitálu v þlenení:
4.3.1 Slovenská republika
4.3.2 ýlenské štáty Európskej únie6)

Rok

Rok

Rok
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4.3.3 Ostatné štáty
4.4 Disponibilný cash flow v þlenení:
4.4.1 Slovenská republika
4.4.2 ýlenské štáty Európskej únie6)
4.4.3 Ostatné štáty
5. Poþet zamestnancov v þlenení
5.1 Slovenská republika
5.2 ýlenské štáty Európskej únie6)
5.3 Ostatné štáty
6. Celkové tržby z predaja produktov CR7)
alebo služieb CR7)
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Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

6.1 Slovenská republika
6.2 ýlenské štáty Európskej únie6)
6.3 Ostatné štáty
7. V prípade þlenstva v skupine konsolidované ekonomické údaje za skupinu ekonomicky a personálne
prepojených osôb za posledné tri úþtovné obdobia5)
7.1 Obchodné meno skupiny:
7.2 Štát, v ktorom je umiestnené sídlo:
Rok

Rok

Rok

7.3 Celkové aktíva [v eurách]:
7.4 Celkové tržby [v eurách]:
7.5 Hospodársky výsledok [v eurách]:
7.6 Poþet zamestnancov:
8. Údaje o certifikátoch kvality (ISO, DIN, JIS)
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEďOVI INVESTIýNEJ POMOCI
Ak prijímateĐ investiþnej pomoci je iná osoba ako žiadateĐ, uvedú sa údaje podĐa þasti I.
III. ÚDAJE O INVESTIýNOM ZÁMERE
1. Názov investiþného zámeru
1.1 Charakter investiþného zámeru:
1.2 Nový podnik (áno – nie):
1.3 Rozšírenie existujúceho podniku (áno – nie):
1.4 Rozšírenie produkcie o nové doplĖujúce produkty CR7) alebo služby CR,7) zásadná zmena
produkþného programu existujúceho podniku (uvećte jednu z možností):
1.5 Nadobudnutie fixných aktív nezávislým investorom priamo spojených s podnikom, ktorý ukonþil
svoju þinnosĢ alebo by ju bol ukonþil, keby nebol kúpený:
1.6 Struþný popis investiþného zámeru:
2. Plánovaná výška celkových oprávnených nákladov v nominálnej hodnote [v eurách]
Rok
Rok
Rok
Rok
2.1 Dlhodobý hmotný majetok
v obstarávacej cene:
2.1.1 Pozemky
2.1.2 Budovy
2.1.3 Stroje, prístroje a zariadenia
2.2 Dlhodobý nehmotný majetok
v obstarávacej cene:
2.2.1 Licencie
2.2.2 Patenty
2.2.3 Know-how
SPOLU

Rok

Celkom
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3. Plánovaný zdroj financovania celkových oprávnených nákladov [v eurách]
Rok
Rok
Rok
Rok
3.1 Vlastné finanþné prostriedky:
3.2 Cudzie zdroje:
3.2.1 Kapitálové vklady
3.2.2 Bankové úvery
3.2.3 Pôžiþky
3.3 Investiþná pomoc:

Rok

Celkom

3.4 Iné druhy štátnej pomoci:
3.5 Ostatné zdroje:
SPOLU
Presný názov právnickej osoby poskytujúcej bankový úver alebo pôžiþku:
4. Plánované vybrané ekonomické ukazovatele investiþného zámeru [v eurách]
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Celkom
4.1 Tržby z predaja vlastných
produktov CR7) alebo služieb CR7) po
zaþatí produkcie:
4.2 Spotreba materiálu a energie:
4.3 Služby:
4.4 Osobné náklady:
4.4.1 Mzdové náklady
4.5 Odpisy:
4.6 Ostatné náklady:
4.7 Hospodársky výsledok:
4.8 DaĖ z príjmov:
5. Charakteristika produktov CR7) alebo služieb CR7) zahrnutých v investiþnom zámere a þasový harmonogram
5.1 Druh podnikateĐskej þinnosti, na ktorú je investiþný zámer urþený:
5.2 Oprávnenie potrebné na podnikateĐskú þinnosĢ:
5.3 Produkty CR7) alebo služby CR,7) ktoré sa budú po ukonþení investiþného zámeru poskytovaĢ:
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita Priemerné
Pridaná hodnota
[jednotka/ využitie
v SR8) [%]
rok]
kapacity
[jednotka/
rok]

5.4 Predpokladaný zaþiatok/koniec investovania (mesiac, rok):
5.5 Plánovaný zaþiatok novej produkcie CR7) alebo služieb CR:7)
5.6 Rok dosiahnutia plánovaného objemu produkcie CR7) podĐa investiþného zámeru:
5.7 Spôsob zabezpeþenia marketingu:
6. ZamestnanosĢ
Rok
Rok
Rok
6.1 Vytvorené nové pracovné miesta (poþet):
6.2 Prevody pracovných miest z existujúcej
produkcie CR7) alebo služieb CR7) (poþet):
6.3 Priemerná výška mzdy na zamestnanca pred
zdanením vrátane povinných odvodov [v eurách]:
6.4 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov [v percentách]:
– s vysokoškolským vzdelaním
– s úplným stredoškolským vzdelaním
– so základným vzdelaním

Rok

Poþet
zahraniþných
návštevníkov
[jednotka/rok]

Rok

Celkom
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6.5 Predpokladaný(é) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené:
6.6 StupeĖ vytvárania nových pracovných miest u dodávateĐov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných
miest) vyplývajúcich z investiþného zámeru:
– viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto
– menej než 0,5
– medzi 0,5 až 1
Odôvodnenie:
7. Vzdelávanie
7.1 Predpokladané náklady na vzdelávanie zamestnancov uvedených v bode 6.1 a 6.2 [v eurách]:
7.2 Miesto vzdelávania:
7.3 Predpokladaný poþet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní:
– s vysokoškolským vzdelaním
– so stredoškolským vzdelaním
– so základným vzdelaním
7.4 Dátum zaþatia a ukonþenia vzdelávania:
7.5 Plánované programy vzdelávania (všeobecné, špecifické), krajina(y), v ktorej sa budú realizovaĢ:
8. Umiestnenie produktov CR7) alebo služieb CR,7) požiadavky na technické vybavenie územia
8.1 Katastrálne územie, kde bude sídlo prijímateĐa investiþnej pomoci (okres, kde bude sídlo prijímateĐa investiþnej
pomoci):
8.2 Katastrálne územie, na ktorom bude investiþný zámer realizovaný vrátane informácie o vzĢahu lokalizácie
navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii:
8.3 Požiadavky na celkovú plochu výstavby [m2]:
– pre výrobu (službu)
– pre skladovacie priestory
– pre dopravu a komunikácie
– pre administratívne budovy
– ćalšie
8.4 Požiadavky na technické vybavenie územia [v príslušných jednotkách]:
– voda
– kanalizácia
– elektrina
– plyn
– telekomunikácie (telefón, dátové linky)
– ćalšie požiadavky na infraštruktúru
8.5 Špecifikujte, þi pôjde o výstavbu nových budov, prístavbu, alebo využitie existujúcich priestorov:

8.6 V prípade využitia existujúcich priestorov uvećte, þi sa plánuje tieto priestory technický zhodnocovaĢ:

8.7 Spôsob nadobudnutia a využitia nehnuteĐnosti (kúpa, nájom ...):

9. Zoznam nového technologického zariadenia
Typové oznaþenie
Popis technologického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok výroby
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IV. KAPACITA A TRHY
1. Odhad podielu
1.1 Relevantný geografický trh.9) Zdôvodnenie:
1.2 Odhad podielu žiadateĐa na relevantnom geografickom trhu9) pred zaþatím realizácie investiþného zámeru na
predaji príslušného produktu CR7) alebo služby CR:7)
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Podiel [%]

1.3 Odhad podielu žiadateĐa na relevantnom geografickom trhu v druhom roku od dokonþenia investiþného zámeru na
predaji príslušného produktu CR7) alebo služby CR:7)
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Podiel [%]

1.4 Odhad podielu žiadateĐa na trhu SR8) pred zaþatím realizácie investiþného zámeru na predaji príslušného produktu
CR7) alebo služby CR:7)
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Podiel [%]

1.5 Odhad podielu žiadateĐa na trhu SR8) v druhom roku od dokonþenia investiþného zámeru na predaji príslušného
produktu CR7) alebo služby CR:7)
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Podiel [%]

2. RealizovateĐná kapacita
2.1 RealizovateĐná kapacita príslušného produktu CR7) alebo služby CR7) na relevantnom geografickom trhu pred
zaþatím realizácie investiþného zámeru:
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita

2.2 RealizovateĐná kapacita príslušného produktu CR7) na relevantnom trhu po realizácii investiþného zámeru:
Produkt CR,7) služba CR7)
Kapacita

2.3 RealizovateĐná kapacita príslušného produktu CR7) na trhu SR8) pred realizáciou investiþného zámeru:
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita

2.4 RealizovateĐná kapacita príslušného produktu CR7) na trhu SR8) po realizácií investiþného zámeru:
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita

3. Zoznam oþakávaných dodávateĐov pre novú produkciu CR7) alebo služby v CR7) (v SR8) a mimo SR8))
DodávateĐ
Štát
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4. Zoznam oþakávaných odberateĐov pre novú produkciu CR7) alebo služby v CR7) (v SR8) a mimo SR8))
OdberateĐ
Štát

5. Zoznam hlavných konkurentov v EÚ10) a v SR8) a odhad ich trhových podielov na príslušných trhoch
5.1 Zoznam hlavných konkurentov v EÚ:10)
Štát
Odhad trhového podielu v EÚ10)

5.2 Zoznam hlavných konkurentov v SR:8)

Sídlo

Odhad trhového podielu v SR8)

5.3 Slovný popis konkurenþného prostredia a oþakávaný vplyv investiþného zámeru na podnikateĐské prostredie
CR7) na lokálnej a regionálnej úrovni:
6. Ak výška oprávnených nákladov bude presahovaĢ 100 mil. eur, uvádzajú sa tieto údaje:
6.1 Terajšie produkty CR7) alebo služby CR7,) ktoré nahradí nová produkcia:
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Štát, ktorý v súþasnosti produkuje

6.2 Produkty CR7) alebo služby CR,7) ktoré možno poskytovaĢ v rovnakých nových zariadeniach (vzhĐadom na
flexibilitu technologických zariadení prijímateĐa investiþnej pomoci) s malými alebo žiadnymi dodatoþnými nákladmi:
Produkt CR7) alebo služba CR7)

Kapacita
[jednotka/rok]

Priemerné
využitie
kapacity
[jednotka/rok]

Pridaná hodnota
v SR8) [%]

Poþet
zahraniþných
návštevníkov
[jednotka/rok]

6.3 Podiel na trhu:
6.3.1 Odhad celkového predaja prijímateĐa investiþnej pomoci na relevantnom trhu (na úrovni skupiny, z hĐadiska
hodnoty), poþnúc rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investiþný zámer zaþal, do konca roka nasledujúceho po
roku, v ktorom sa dosiahla plná produkcia v investiþnom zámere podĐa príslušných produktov CR7) alebo služieb
v CR7)
Produkt CR,7) služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

6.3.2 Odhad celkového predaja prijímateĐa investiþnej pomoci na relevantnom trhu9) (na úrovni skupiny, z hĐadiska
objemu), poþnúc rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investiþný zámer zaþal, do konca roka nasledujúceho po
roku, v ktorom sa dosiahla plná produkcia v investiþnom zámere podĐa príslušných produktov CR7) alebo služieb
v CR7)
Produkt CR,7) služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

6.3.3 Odhad celkového predaja všetkých producentov v cestovnom ruchu na relevantnom trhu9) (z hĐadiska hodnoty),
poþnúc rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investiþný zámer zaþal, do konca roka nasledujúceho po roku,
v ktorom sa dosiahla plná produkcia v investiþnom zámere podĐa príslušných produktov CR7) alebo služieb v CR7)
Produkt alebo služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
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6.3.4 Odhad celkového predaja všetkých producentov v CR7) na relevantnom trhu9) (z hĐadiska objemu), poþnúc rokom
predchádzajúcim roku, v ktorom sa investiþný zámer zaþal, do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa dosiahla
plná produkcia v investiþnom zámere podĐa príslušných produktov CR7) alebo služieb v CR7)
Produkt CR,7) služba CR7)

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

6.3.5 Metodika, z ktorej vychádzajú odhady a predpokladané ceny
Vysvetlenie:
6.4 Vývoj na trhu:
6.4.1 Údaje o zrejmej spotrebe (z hĐadiska hodnoty) príslušného produktu CR7) alebo služby v CR7) EHP11) za každý
z posledných šiestich rokov
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

6.4.2 Údaje o zrejmej spotrebe (z hĐadiska objemu) príslušného produktu CR7) v EHP11) za každý z posledných šiestich
rokov
Produkt CR,7) služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

6.4.3 Zložená roþná miera rastu12) zrejmej spotreby príslušného produktu CR7) v EHP11)
6.4.4 Priemerná roþná miera rastu HDP13) v EHP11) za posledných päĢ rokov ako založená roþná miera rastu zrejmej
spotreby príslušného produktu CR7) v EHP11)
6.5 Posúdenie kapacity:
Ak je podĐa bodu 6.4. priemerná roþná miera rastu zrejmej spotreby na relevantnom trhu nižšia ako priemerná roþná
miera rastu HDP13) v EHP,11) uvádzajú sa za všetky dané produkty CR7) tieto údaje (6.5.1. – 6.5.3.):
6.5.1 Odhadovaná kapacita (z hĐadiska hodnoty), ktorá sa dosiahla so zreteĐom na investiþný zámer
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita

6.5.2 Odhadovaná kapacita (z hĐadiska objemu), ktorá sa dosiahla so zreteĐom na investiþný zámer
Produkt CR7) alebo služba CR7)
Kapacita

6.5.3 Odhad zmien celkovej kapacity prijímateĐa investiþnej pomoci (na úrovni skupiny) v EHP11) v období od roku
pred prvým rokom investiþného zámeru do roka nasledujúceho po roku ukonþenia investiþného zámeru (z hĐadiska
objemu) za všetky produkty CR7)
Produkt CR7) alebo služba
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
CR7)

6.5.4 Odhad zmien celkovej kapacity prijímateĐa investiþnej pomoci (na úrovni skupiny) v EHP11) v období od roku
pred prvým rokom investiþného zámeru do roka nasledujúceho po roku ukonþenia investiþného zámeru (z hĐadiska
hodnoty)14) za všetky produkty CR7) alebo služby CR7)
Produkt CR7) alebo služba
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
CR7)
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6.5.5 Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch produktov CR7) alebo služieb v CR7) v EHP11) za rok pred
prvým rokom investiþného zámeru a za rok nasledujúci po roku ukonþenia investiþného zámeru (z hĐadiska objemu) za
všetky produkty CR7) alebo služby v CR7)
Produkt CR,7) služba CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

6.5.6 Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch produktov CR7) alebo služieb v CR7) v EHP11) za rok pred
prvým rokom investiþného zámeru a za rok nasledujúci po roku ukonþenia investiþného zámeru (z hĐadiska hodnoty) za
všetky produkty CR7) alebo služby v CR7)
Produkt CR,7) služba v CR7)
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

V. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Základné prírodné suroviny používané pri produkcii CR7) alebo služieb v CR7) (vstupujúce do produkcie)
Názov základnej suroviny
Struþný popis
Množstvo [v jednotkách za rok]

2. Chemické látky a prípravky používané pri produkcii CR7) alebo službách CR7) (vstupujúce do produkcie)
Názov vstupujúcej látky

Struþný popis vstupujúcej látky
a chemické zloženie

Množstvo [v jednotkách za rok]

3. Úþelové zariadenie podlieha režimu zákona þ. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Predpokladané množstvo jednotlivých zneþisĢujúcich látok vypúšĢaných do vody a ovzdušia a ich
koncentrácie [v jednotkách SI]
Názov, druh a zloženie zneþisĢujúcich látok
Množstvo
Koncentrácia

5. Druh odpadu (názov a kód odpadu podĐa katalógu odpadov), ich množstvo [v jednotkách za rok] a spôsob
nakladania s odpadmi vrátane predchádzania vzniku odpadov
Názov odpadu
Kód odpadu
Množstvo
Spôsob nakladania s odpadmi

VI. ÚDAJE O POŽADOVANÝCH FORMÁCH INVESTIýNEJ POMOCI
1. Požadované formy investiþnej pomoci [v eurách]
1.1 Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku:
1.2 ÚĐava na dani z príjmu:
1.3 Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta:
1.4 Prevod nehnuteĐného majetku alebo zámena nehnuteĐného majetku za cenu nižšiu, ako je
všeobecná hodnota:
2. Výška investiþnej pomoci v nominálnej hodnote a po diskontovaní pre každú formu pomoci, uvedie sa výpoþet
požadovanej pomoci
3. Harmonogram vyplácania požadovanej investiþnej pomoci pre každú formu
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4. Poskytnutá pomoc na iný investiþný zámer z verejných prostriedkov

VII. PRÍLOHY
1. Ak je žiadateĐom právnická osoba
1.1 ýestné vyhlásenie, že nezaþne stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie
a dlhodobý nehmotný majetok pred dĖom vydania potvrdenia, že investiþný zámer má predpoklad
splniĢ podmienky na poskytnutie investiþnej pomoci
1.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motivaþného úþinku investiþnej pomoci okrem žiadateĐa, ktorý
má postavenie malého podniku alebo stredného podniku14)
1.3 Spoloþenská zmluva alebo zakladateĐská zmluva spoloþnosti, alebo jej úradne osvedþená kópia
1.4 Stanovy, ak ich akciová spoloþnosĢ, družstvo alebo spoloþnosĢ s ruþením obmedzením majú
1.5 Výpis z obchodného registra alebo doklad obdobný výpisu z obchodného registra, ak ide
o zahraniþnú právnickú osobu
1.6 Výroþné správy alebo individuálne úþtovné závierky, alebo konsolidované úþtovné závierky, ak je
ich právnická osoba povinná zostavovaĢ, ak sa na právnickú osobu vzĢahuje povinnosĢ maĢ
individuálne úþtovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne
roky alebo hospodárske roky, alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká
kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky
2. Ak je žiadateĐom fyzická osoba – podnikateĐ
2.1 ýestné vyhlásenie, že nezaþne stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie
a dlhodobý nehmotný majetok pred dĖom vydania potvrdenia, že investiþný zámer má predpoklad
splniĢ podmienky na poskytnutie investiþnej pomoci
2.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motivaþného úþinku investiþnej pomoci okrem žiadateĐa, ktorý
má postavenie malého podniku alebo stredného podniku14)
2.3 Overený doklad oprávĖujúci podnikaĢ
2.4 Výpis z obchodného registra, ak je v Ėom zapísaný
2.5 Úþtovná závierka za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo za posledný
kalendárny rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky
VIII. POTVRDENIE ÚDAJOV
Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári a jeho prílohách sú pravdivé, úplné a preukázateĐné. Som si
vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúĢ z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne
písomne informovaĢ o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutoþnosti.
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateĐa:
Podpis:
Odtlaþok peþiatky žiadateĐa:

V

DĖa

Vysvetlivky k odkazom, skratkám a k vypĎĖaniu formulára na poskytnutie investiþnej pomoci na rozvoj
regiónov pre oblasĢ cestovného ruchu:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

IýO znamená identifikaþné þíslo organizácie.
DIý znamená daĖové identifikaþné þíslo.
SK NACE Rev. 2 znamená štatistickú klasifikáciu ekonomických þinností SK NACE Rev. 2 podĐa vyhlášky
Štatistického úradu Slovenskej republiky þ. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických
þinností.
Uvádza sa adresa na doruþovanie.
Uvádza sa úþtovné obdobie prijímateĐa investiþnej pomoci podĐa § 3 zákona þ. 431/2002 Z. z. o úþtovníctve v znení
neskorších predpisov. Na prepoþet sa použije kurz platný k 1. januáru roka, v ktorom sa predkladá investiþný zámer.
Uvádza sa údaj za všetky þlenské štáty Európskej únie.
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14)
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CR znamená cestovný ruch.
SR znamená Slovenská republika.
Relevantným geografickým trhom je Európsky hospodársky priestor, prípadne priestor, v ktorom sa prijímateĐ
investiþnej pomoci nachádza vo vzĢahu k najbližším hlavným konkurentom. Uvádzajú sa dôvody, ak sa za relevantný
považuje iný geografický trh produktov v cestovnom ruchu.
EÚ znamená Európska únia.
EHP znamená Európsky hospodársky priestor.
Zložená roþná miera rastu sa vypoþíta podĐa vzorca [y(t) / y(t – 5 )]1/5 – 1.
HDP znamená hrubý domáci produkt.
Príloha I nariadenia Komisie (ES) þ. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urþitých kategórií pomoci za zluþiteĐné
so spoloþným trhom podĐa þlánkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ
L 214, 9. 8. 2008).
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12
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 21. decembra 2012 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatok ku
kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa z 19. decembra 2012 pre zamestnávate¾ov, ktorí pri odmeòovaní postupujú
pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov na rok 2013, uzatvorená medzi zástupcami
poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávate¾ov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným slobodným odborovým zväzom.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa v tátnej slube na rok 2013 z 19. decembra 2012 uzatvorená medzi tátom
zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným slobodným odborovým zväzom.
3. Dodatok è. 2 z 3. decembra 2012 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2011  2013 uzatvorenej 20. decembra 2010 medzi Zdruením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
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13
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 19. decembra 2012
bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podie¾aní sa na nákladoch tretej strany.
Dohoda nadobudla platnos 19. decembra 2012 v súlade s èlánkom XII.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlaèovej chyby

vo vyhláke Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
è. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikaènej èinnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej èinnosti
V prílohe è. 1 text na strane 3576 má správne znie:

BCI

BCK

BDA
BDB

BDC
BDD

BDE
BDF

BDM
BDN

BEE
BEF

BFA
BFB

- do tejto kategórie sa zaraďujú aj školské atlasy pre základné a stredné školy,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN.
Skriptá a učebné texty
- skriptá a učebné texty, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy skrípt
a učebných textov,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch
- kapitoly v učebniciach a v učebných textoch, tematické mapy ako samostatné
mapové prílohy učebníc a učebných textov,
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú kapitoly, mapy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie BEE
alebo BEF.
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
- záznamy o heslách v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách,
ak majú rozsah aspoň 3 normované strany a pri hesle je uvedený jeho autor,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
- články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru, tematické mapy ako
samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované
jednotlivé tematické mapy uverejnené v karentovaných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné
mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické
mapy uverejnené v ostatných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web
of Science alebo SCOPUS
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné
mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické
mapy uverejnené v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of
Science alebo SCOPUS,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
- články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v konferenčných,
resp. nekonferenčných zborníkoch, tematické mapy ako samostatné mapové
prílohy k zborníkom, ktoré nie sú recenzované (literárne eseje podľa ich
charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do kategórií CEC, CED),
- majú príslušné vydavateľské údaje,
- ak majú kapitoly v učebniciach a v učebných textoch rozsah menší ako 1 AH,
zaradia sa do tejto kategórie.
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,
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