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ZÁKON
z 22. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 297/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z., zákona è. 201/2008 Z. z., zákona è. 217/2010 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2011 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. § 76 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) V prípade omekania povinného s plnením výivného urèeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo poadova úroky z omekania z nezaplatenej sumy
pod¾a predpisov obèianskeho práva.
(4) Plnenie výivného povinným sa zapoèítava najprv
na istinu a a po uhradení celej istiny sa zapoèítava na
úroky z omekania..
2. V § 79 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: a úroky z omekania pod¾a predpisov obèianskeho práva.
3. Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 119a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 15. júna 2013
Omekanie s plnením výivného, ktoré vzniklo pred
15. júnom 2013, sa riadi pod¾a doterajích predpisov
úèinných do 14. júna 2013..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona

è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 297/2012 Z. z.
a zákona è. 64/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová ako aj v konaní o jeho
zvýení nahrádzajú slovami v konaní o jeho zvýení,
ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov
z omekania s plnením výivného.
Èl. III
Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 37/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 37/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z. a zákona
è. 324/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 77 ods. 5 druhej vete sa za slová sa koná vkladajú slová v mimoriadnom skúobnom období v septembri nasledujúceho kolského roka alebo.
2. V § 77 odsek 7 znie:
(7) Na opravnú skúku externej èasti maturitnej
skúky a písomnej formy internej èasti maturitnej
skúky pod¾a odsekov 1 a 5 sa iak prihlási riadite¾ovi
koly do 30. júna, ak sa opravná skúka koná v septembri nasledujúceho kolského roka, alebo do
30. septembra nasledujúceho kolského roka, ak sa
opravná skúka koná v riadnom skúobnom období
nasledujúceho kolského roka..
3. V § 86 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ju koná v riadnom skúobnom období..
4. V § 90 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak je poslednou èasou maturitnej skúky externá èas maturitnej
skúky alebo písomná forma internej èasti maturitnej
skúky pod¾a § 76 ods. 5 a koná sa v mimoriadnom
skúobnom období v septembri nasledujúceho kol-
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ského roka, vysvedèenie o maturitnej skúke sa vydá
najneskôr do desiatich dní od jej konania..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov
a nedoplatkov, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného
a o vzore roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie
v znení vyhláky è. 23/2013 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona
è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:

poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej
èinnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa zaèala vykonáva samostatná zárobková èinnos po prvom dni v tomto mesiaci, sa
neprihliada..

Èl. I

5. V § 9 ods. 3 sa slová a c) a ods. 2 zákona pod¾a odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami a c) zákona.

Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom
zúètovaní poistného a o vzore roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhláky
è. 23/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová a jej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
2. V § 4 ods. 2 uvádzacej vete sa slová sa môe vykona najmä nahrádzajú slovami sa vykoná aj.
3. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
4. V § 5 odsek 10 znie:
(10) Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne
zárobkovo èinnej osoby na obdobie od 1. januára do
31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za
ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, ktoré sa
vypoèítajú vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12
ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej èasti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa
roèné zúètovanie poistného vykonáva, a koeficientu
1,486. Pomernou èasou základu dane sa rozumie èas
základu dane z príjmov fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,3) ktorý nie je zníený o zaplatené poistné
na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie,
povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie,

6. V § 9 ods. 4 sa vypúajú slová pod¾a odsekov 1
a 2.
7. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15b
Roèné zúètovanie poistného za rok 2012 vykonané
od 1. júna 2013
(1) Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania
poistného za rok 2012 sú uvedené v prílohe è. 10.
(2) Roèné zúètovanie poistného za rok 2012 sa vykoná za kadú samostatne zárobkovo èinnú osobu; ak
samostatne zárobkovo èinná osoba nepodávala daòové
priznanie z dôvodu, e jej táto povinnos nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby
pod¾a § 13 ods. 2 zákona je nula eur.
(3) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby za rok 2012 je vo výke podielu základu dane
z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej èinnosti [§ 10b
ods. 1 písm. b) zákona] dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je zníený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14.
(4) Na úèely roèného zúètovania poistného za rok
2012 sa výka príjmov z dividend pod¾a § 10b ods. 1
písm. e) zákona, ktoré boli vyplatené v roku 2012, oznamuje zdravotnej poisovni, ktorá je prísluná na vykonanie roèného zúètovania poistného na tlaèive uvedenom v prílohe è. 7 najneskôr do konca júla 2013..
8. V prílohe è. 6 tabu¾ka è. 6 znie:
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Tabu¾ka è. 6. Výpoèet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva
roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo èinnej osobe)
6a  základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva
6b  poistné na verejné zdravotné poistenie zniujúce základ dane za rok, za ktorý
sa roèné zúètovanie poistného vykonáva
6c  poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný
príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu
solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti
6d  poèet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej
èinnosti
6e  koeficient pod¾a § 13 ods. 2 zákona a pod¾a § 38b ods. 3 a 4 zákona
6f  sadzba (v %)
6g  vypoèítaný preddavok na poistné (6f/100) x {[(6a + 6b + 6c)/ 6d ] /6e}
6h  úprava preddavku na poistné pod¾a § 16 ods. 8 zákona
Preddavok na poistné:
eur
.
9. Za prílohu è. 9 sa vkladá príloha è. 10, ktorá
vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 10
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania poistného za rok 2012
pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v eurách
Preddavok na poistné  mesaèný Preddavok na poistné  roèný
základná sadba zníená sadzba základná sadzba zníená sadzba
4%
2%
4%
2%
nie je urèený
nie je urèený
nie je urèený

Zamestnanec

Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny preddavok
Maximálny VZ
2 307
maximálny preddavok 92,28

2 307
46,14

27 684
1107,36

553,68

Sadzba poistného
10 %
Minimálny VZ
nie je urèený
minimálny preddavok
Maximálny VZ
2 307
maximálny preddavok 230,70

5%
nie je urèený

10 %
nie je urèený

2 307
115,35

27 684
2 768,40

Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny preddavok
Maximálny VZ
maximálny preddavok

14 %
339,89
47,58
2 307
322,98

7%
339,89
23,79
2 307
161,49

14 %
4 078,68
571,01
27 684
3 875,76

7%

Sadzba poistného
Platite¾ poistného Minimálny VZ
pod¾a § 11
minimálny preddavok
ods. 2 zákona
Maximálny VZ
maximálny preddavok

14 %
339,89
47,58
2 307
322,98

7%
339,89
23,79
2 307
161,49

14 %
4 078,68
571,01
27 684
3 875,76

7%

Zamestnávate¾

Samostatne
zárobkovo
èinná
osoba

Vysvetlivky k prílohe è. 10:
VZ  vymeriavací základ..

5%

1 384,20

285,50
1 937,88

285,50
1 937,88
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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127
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesaènom prerozde¾ovaní preddavkov
na poistné na verejné zdravotné poistenie a o roènom prerozde¾ovaní poistného na verejné
zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 14 písm. a) zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2012 Z. z. po
dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesaènom prerozde¾ovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o roènom prerozde¾ovaní poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová a) a d) nahrádzajú slovami a) a c).
2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
a) celková suma pod¾a § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto
celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúh¾uje matematicky na celé eurá,.
3. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
b) a c).
4. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) poèet poistencov pod¾a pohlavia a veku uvedených v
§ 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platite¾om poistného je tát, vypoèítaný ako súèet denných stavov
týchto poistencov v príslunom kalendárnom mesiaci vydelený poètom dní v príslunom kalendárnom
mesiaci, zaokrúhlený na celé èísla smerom nadol;
poistenec sa zaradí do vyej vekovej skupiny pod¾a
prílohy è. 1 od prvého dòa kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom
dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyej vekovej skupiny..
5. V § 1 ods. 2 sa slová písm. e) nahrádzajú slovami
písm. d).
6. V § 1 ods. 3 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami
písm. e).
7. V § 1 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
8. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
a) celková suma poistného pod¾a § 27a ods. 2 písm. a)
zákona; táto celková suma sa zaokrúh¾uje matematicky na celé eurá,.
9. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová písm. c) nahrádzajú
slovami písm. b).
10. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. c).
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11. Prílohy è. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k mesaènému prerozde¾ovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
pod¾a § 27 ods. 2 písm. a) a c) zákona
za mesiac............. rok.............

Názov zdravotnej poisovne:
IÈO:
Èíslo úètu v tátnej pokladnici:
1. Celková suma zaplatených preddavkov na poistné pod¾a § 27 ods. 2
zákona*)
2. 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné
3. Poèet poistencov spolu pod¾a § 27 ods. 2 písm. b) a c) zákona
z toho
[§ 27 ods. 2 [§ 27 ods. 2 [§ 27 ods. 2
písm. b)]
písm. b)]
písm. c)]
mui
eny
mui
ståpec 1
ståpec 2
ståpec 3
3a. od 0 rokov do 4 rokov
3b. od 5 rokov do 9 rokov
3c. od 10 rokov do 14 rokov
3d. od 15 rokov do 19 rokov
3e. od 20 rokov do 24 rokov
3f. od 25 rokov do 29 rokov
3g. od 30 rokov do 34 rokov
3h. od 35 rokov do 39 rokov
3i. od 40 rokov do 44 rokov
3j. od 45 rokov do 49 rokov
3k. od 50 rokov do 54 rokov
3l. od 55 rokov do 59 rokov
3m. od 60 rokov do 64 rokov
3n. od 65 rokov do 69 rokov
3o. od 70 rokov do 74 rokov
3p. od 75 rokov do 79 rokov
3r. od 80 rokov
4. Poèet poistencov spolu

Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):
Telefónne èíslo:
E-mailová adresa zodpovednej osoby:

písm. a)

[§ 27 ods. 2 ståpec 1 + ståpec 2
písm. c)]
spolu
eny
mui + eny
ståpec 4
ståpec 5

ståpec 3 + ståpec 4
spolu
mui + eny
ståpec 6

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

..............................................................................................
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona v mene
zdravotnej poisovne
odtlaèok peèiatky
*) Zaokrúh¾uje sa matematicky na celé eurá.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k mesaènému prerozde¾ovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
pod¾a § 27 ods. 2 písm. d) zákona
za mesiac............. rok.............

Názov zdravotnej poisovne:
IÈO:
Èíslo úètu v tátnej pokladnici:
Poradové
èíslo

Kód

Názov farmaceuticko-nákladovej
skupiny

Poèet poistencov zaradených
do farmaceuticko-nákladových skupín

Poèet poistencov spolu
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):
Telefónne èíslo:
E-mailová adresa zodpovednej osoby:

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

.................................................................................................
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona v mene
zdravotnej poisovne
odtlaèok peèiatky

Vysvetlivky k tabu¾ke:
Údaje v ståpcoch Poradové èíslo, Kód a Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypåòajú pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na prísluný kalendárny rok pod¾a § 28 ods. 10 písm. a) zákona a pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje
zoznam farmaceuticko-nákladových skupín pod¾a § 28 ods. 10 písm. b) zákona..

12. V nadpise prílohy è. 3 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
13. V prílohe è. 3 èasti Popis sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
14. V prílohách è. 4 a 12 sa slovo Vypracoval nahrádza slovami Vypracoval (meno, priezvisko a podpis), slovo E-mail sa nahrádza slovami E-mailová
adresa a slová podpis osoby sa nahrádzajú slovami
meno, priezvisko a podpis osoby.
15. V prílohách è. 5, 6, 8 a 9 sa vypúa slovo Banka: a slová Èíslo bankového úètu: sa nahrádzajú slovami Èíslo úètu v tátnej pokladnici:.

16. V prílohách è. 6 a 9 sa slovo Èíslo nahrádza slovami Poradové èíslo, za slovo Názov sa dopåòajú
slová farmaceuticko-nákladovej skupiny a na konci
sa pripájajú tieto slová: Vysvetlivky k tabu¾ke: Údaje
v ståpcoch Poradové èíslo, Kód a Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypåòajú pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos
na prísluný kalendárny rok pod¾a § 28 ods. 10
písm. a) zákona a pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín pod¾a § 28 ods. 10 písm. b)
zákona..
17. V prílohách è. 10 a 11 ståpci 12 z 95% základu po-
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vinného poistného sa za slovo poistného vkladá znak
* a v èasti Vysvetlivky sa na konci pripája táto veta: *)
Zaokrúh¾uje sa matematicky na celé eurá..

Èiastka 32

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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128
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. mája 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 85
zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 144/2010 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhláky è. 130/2010 Z. z., vyhláky
è. 413/2010 Z. z., vyhláky è. 361/2011 Z. z. a vyhláky è. 381/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 22a ods. 2 sa za slová jazdnej súpravy vkladajú slová presahujúcou 3 500 kg a.
2. V § 23 ods. 2 uvádzacej vete sa slová v dvojtýdòovom tudijnom programe tak nahrádzajú slovami v
takom tudijnom programe.
3. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Skúka na vydanie preukazu skúobného komisára po absolvovaní odbornej prípravy iadate¾a o vydanie preukazu skúobného komisára sa skladá
a) z teoretickej skúky a
b) zo skúky z vedenia motorových vozidiel..
4. V § 25a odsek 1 znie:
(1) Skúobný komisár sa zúèastòuje pravidelného
výcviku zloeného z
a) výuèby teórie v rozsahu 32 hodín v priebehu dvoch
rokov a
b) praktického výcviku v rozsahu 40 hodín v priebehu
piatich rokov..
5. V § 25a sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.

6. § 26 znie:
§ 26
(1) Platnos preukazu skúobného komisára mono
predåi na základe úspeného vykonania skúky pod¾a
§ 24 ods. 1 písm. a).
(2) Na vykonanie skúky a na jej hodnotenie sa primerane vzahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.
(3) Obsah teoretickej skúky sa urèuje pod¾a toho, na
ktoré skupiny motorových vozidiel je skúobný komisár oprávnený vykonáva skúky z odbornej spôsobilosti..
7. V prílohe è. 1 II. diele èl. 8 odsek 18 znie:
(18) Dodatková tabu¾ka s textom (è. E 12) s nápisom
OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY obmedzuje platnos
znaèky, pod ktorou je umiestnená na
a) vozidlá zabezpeèujúce zásobovanie (nakládku alebo
vykládku tovaru), opravárenské, údrbárske sluby
alebo komunálne a podobné sluby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným
oznaèením è. O 3,
c) vozidlá taxisluby,
d) vozidlá, ktorých vodièi, prípadne prevádzkovatelia,
majú v miestach za znaèkou bydlisko, sídlo, gará
alebo prevádzku,
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za znaèkou je
vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej
kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality
predmetného vozidla;
pre tieto vozidlá neplatí znaèka, pod ktorou je tabu¾ka umiestnená..
8. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

VZOR PREUKAZU SKÚOBNÉHO KOMISÁRA

PREUKAZ
skúšobného komisára
Evidenčné číslo:
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:
Miesto pobytu :

Vydal:

dňa:

Platí do:

Rozsah udeleného vodičského oprávnenia:
AM
A1
A2
A
B1
D1
D
BE
C1E
CE

B
D1E

C1
DE

Držiteľ tohto preukazu je oprávnený vykonávať skúšky z
odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia:
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE

C
T

C
T

Podpis a odtlačok pečiatky orgánu, ktorý preukaz vydal:
Iné záznamy:

.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2013.

Robert Kaliòák v. r.
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129
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 20. mája 2013 bol Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra
Chorvátskej republiky o spolupráci poèas turistickej sezóny 2013.
Vykonávací protokol nadobudne platnos 4. júna 2013 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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130
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 20. mája 2013 bol
v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej
spolupráci zo dòa 17. novembra 2010 (oznámenie è. 169/2011 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudne platnos 19. júna 2013 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. júna 2012 bola
v Podgorici podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Èiernej Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách.
Dohoda nadobudne platnos 2. júla 2013 v súlade s èlánkom 17 ods. 2.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

