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132
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 314/2011 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 234/2012 Z. z. a zákona
è. 352/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. c) treom bode sa za slová pamätnými mincami, vkladajú slová zberate¾skými
mincami,.
2. V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:
o) spracovávanie bankoviek a mincí,.
3. V § 2 ods. 5 sa za slovo môu vkladajú slová na
území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo ktoré sú oprávnené na vykonávanie bankových èinností
pod¾a § 11 a 20.
4. V § 7 sa odsek 2 dopåòa písmenami p) a q), ktoré
znejú:
p) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových èinností a materiálno-technické zabezpeèenie výkonu bankových èinností,
q) vhodné a primerané organizaèné a personálne predpoklady pre výkon bankových èinností, funkèný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania..
5. V § 7 ods. 15 písm. f) sa slovo sektora nahrádza
slovom trhu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Napríklad § 8 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 11 zákona è. 429/2002 Z. z.
v znení zákona è. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. a) zákona è. 8/2008 Z. z. v znení
neskorích predpisov, § 23 ods. 1 zákona è. 186/2009 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 31 zákona
è. 492/2009 Z. z. v znení zákona è. 394/2011 Z. z., § 28
ods. 10 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní..

6. V § 7 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to sa rovnako vzahuje na osobu posudzovanú pod¾a odseku 15 písm. g),
ak so zrete¾om na povahu celej veci a z h¾adiska èasu
pôsobenia vo funkcii pri zistení poruenia, na ktoré sa
vzahuje odsek 15 písm. g), poskytuje záruku, e bude
spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 15
písm. g)..
7. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenami l) a m), ktoré
znejú:
l) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových èinností a materiálno-technické zabezpeèenie výkonu bankových èinností,
m) vhodné a primerané organizaèné a personálne predpoklady pre výkon bankových èinností, funkèný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania..
8. V § 8 ods. 9 sa za slovo listov vkladajú slová alebo komunálnych obligácií, slová pod¾a osobitného
predpisu6) sa nahrádzajú slovami pri vykonávaní hypotekárnych obchodov pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov24ab) a nad slovo konaní sa umiestòuje
odkaz 24ac.
Poznámky pod èiarou k odkazom 24ab a 24ac znejú:

24ab) Napríklad § 14 a 17 a § 20 zákona è. 530/1990 Zb. v znení
neskorích predpisov, § 73j ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z.
v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
24ac
) Napríklad § 176 a 195 zákona è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. V § 11 ods. 6 sa vypúajú slová ods. 1.
10. V § 11 ods. 7 sa vypúajú slová § 8 ods. 1 a 8,
a na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: na zahraniènú banku pod¾a odseku 1
sa nepouijú ani ustanovenia § 8 okrem prípadov uvedených v odseku 6..
11. V § 16 sa za tretiu vetu vkladá nová tvrtá veta,
ktorá znie: V organizaènej truktúre poboèky zahraniènej banky musí by zahrnutý zamestnanec zodpo-
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vedný za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej
èinnosti a pred financovaním terorizmu, prièom za jeho
riadny výkon èinnosti zodpovedá vedúci poboèky zahraniènej banky..
12. V § 28 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: O zámere vykona úkon pod¾a odseku 1 sú osoby uvedené
v tomto odseku bezodkladne povinné písomne informova Národnú banku Slovenska..
13. V § 33 ods. 20 písm. d) sa za slovo spoloènosou
vkladá èiarka a slová zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou.
14. V § 33 ods. 24 sa slová spoloènosti alebo materská nahrádzajú slovami spoloènosti, materská finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii a jej
dcérske spoloènosti alebo materská zmieaná.
15. V § 33d ods. 9 sa za slová spoloènos v Európskej
únii a jej dcérske spoloènosti vkladajú slová alebo
materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos
v Európskej únii a jej dcérske spoloènosti.
16. V § 36a sa èíslo 11 nahrádza èíslom 12.
17. V § 37 ods. 1 sa tretia veta nahrádza týmito vetami: Banka je tie povinná o zámere a o následkoch zámeru ukonèi èinnos alebo èas èinnosti banky postupom pod¾a § 28 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. d)
bezodkladne, preukázate¾ne a zrozumite¾ne informova klientov, prièom informáciu o príslunom zámere je
banka povinná bezodkladne zverejni aj na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch so
zabezpeèením jej nepretritého zverejnenia a do ukonèenia èinnosti alebo príslunej èasti èinnosti banky. Informaènými povinnosami pod¾a tohto zákona nie sú
dotknuté ustanovenia § 265 a § 273 ods. 1 Obchodného
zákonníka a osobitných predpisov.33).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 31 a 42 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

18. V § 37 ods. 16 sa za slovo materskou vkladajú
slová finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii alebo materskou zmieanou, za slovo materská sa vkladajú slová finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii alebo materská zmieaná a na
konci sa pripájajú tieto slová: alebo tejto zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti.
19. § 37 sa dopåòa odsekom 21, ktorý znie:
(21) Banke, zahraniènej banke a poboèke zahraniènej banky sa zakazuje poadova od spotrebite¾a27f)
úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo úètu
alebo zruenie úètu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového
vzahu; to neplatí, ak ide o úèet pod¾a § 708 a 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú slubu, ktorá nie je podmienkou úverového vzahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas
spotrebite¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 35c znie:

35c) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z..
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20. § 37 sa dopåòa odsekom 22, ktorý znie:
(22) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
predklada v súhrnnej podobe ministerstvu údaje
o jednotlivých poplatkoch uvedených v cenníkoch pre
fyzické osoby-nepodnikate¾ov. Údaje pod¾a prvej vety
sú banka a poboèka zahraniènej banky povinné predklada v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom k 31. decembru ich podiel vkladov od obyvate¾stva predstavuje minimálne 2 %
z celkového stavu vkladov obyvate¾stva vykázaného na
základe tohto zákona a osobitných predpisov.35d) Rozsah údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikate¾ov a ich truktúru, spôsob,
termín a miesto predkladania týchto údajov ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 35d znie:

35d) § 77 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011
è. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, poboèkami zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na tatistické úèely (oznámenie è. 24/2012 Z. z.)..

21. V § 44 ods. 2 písm. b) sa slová spoloènosou alebo materskou nahrádzajú slovami spoloènosou, materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou, materskou finanènou holdingovou spoloènosou
v Európskej únii alebo materskou zmieanou a slová
spoloènos alebo materská sa nahrádzajú slovami
spoloènos, materská zmieaná finanèná holdingová
spoloènos, materská finanèná holdingová spoloènos
v Európskej únii alebo materská zmieaná.
22. V § 44 ods. 4 sa za slovo spoloèností vkladajú
slová alebo zmieaných finanèných holdingových spoloèností.
23. V § 44 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti
alebo.
24. V § 44 ods. 8 sa za slová finanènej holdingovej
spoloènosti vkladá èiarka a slová zmieanej finanènej
holdingovej spoloènosti.
25. V § 44 ods. 10 sa slovo nepodlieha nahrádza slovami alebo zmieaná finanèná holdingová spoloènos
so sídlom v táte, ktorý nie je èlenským tátom, nepodlieha.
26. V § 44 ods. 12 sa za slovo táte vkladajú slová
alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti so
sídlom v èlenskom táte.
27. V § 44 ods. 13 písm. e) sa za slovo poisovòa
vkladá èiarka a slovo zaisovòa a za slovo spoloènos sa vkladá èiarka a slová správca alternatívneho
investièného fondu.
28. V § 44 ods. 13 písm. f) sa slová alebo finanènej
nahrádzajú slovami ani finanènej a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo zmieanej finanènej holdingovej
spoloènosti zaloenej v Slovenskej republike.
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29. V § 44 ods. 13 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v Slovenskej republike.
30. V § 44 ods. 13 písm. h) sa slovo alebo nahrádza
slovom ani a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo
zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej
v èlenskom táte.
31. V § 44 ods. 13 písm. i) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v èlenskom táte.
32. V § 44 sa odsek 13 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou zmieaná finanèná holdingová spoloènos, ktorá nie je dcérskou spoloènosou banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie Národnou
bankou Slovenska, ani finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v Slovenskej republike alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej
v Slovenskej republike,
k) materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos, ktorá nie je dcérskou spoloènosou banky, ktorej bolo udelené
povolenie v èlenskom táte, ani inej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v èlenskom táte alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v èlenskom táte..
33. V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo jej materskej zmieanej finanènej holdingovej
spoloènosti.
34. V § 45 ods. 5 sa za slovo spoloènosti vkladajú
slová alebo materskej zmieanej finanènej holdingovej
spoloènosti, za slová materská finanèná holdingová
spoloènos sa vkladajú slová alebo materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos a za slová spoloènos alebo sa vkladajú slová zmieaná finanèná holdingová spoloènos alebo.
35. V § 45 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo materskej zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti.
36. V § 45 ods. 7 sa za slovo spoloènos vkladajú
slová alebo materská zmieaná finanèná holdingová
spoloènos.
37. V § 47 ods. 3 sa za slová ak materská finanèná
holdingová spoloènos vkladá èiarka a slová materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos, materská finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii
a za slová alebo materská sa vkladá slovo zmieaná.
38. V § 47 ods. 4 sa za slovo táte vkladajú slová
alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti so
sídlom v inom èlenskom táte.
39. V § 47 ods. 5 druhej vete, § 47 ods. 15 písm. a) a l)
a § 48 ods. 10 druhej vete sa za slová spoloènosti v Európskej únii vkladajú slová alebo materskej zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej
únii.
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40. V § 47 ods. 9 uvádzacej vete sa za slovo alebo
vkladajú slová materskými zmieanými finanènými
holdingovými spoloènosami v Európskej únii, alebo
a za slová spoloènosti v Európskej únii sa vkladajú
slová alebo materské zmieané finanèné holdingové
spoloènosti v Európskej únii.
41. V § 47 ods. 11 sa za slová spoloènosti v Európskej únii vkladajú slová alebo materskej zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii, za
slová spoloènosou v Európskej únii sa vkladajú slová alebo materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii a za slová spoloènos v Európskej únii sa vkladajú slová alebo
materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos
v Európskej únii.
42. V § 47 ods. 15 písm. a) a b) sa slová úverových intitúcií nahrádzajú slovom bánk.
43. V § 48 ods. 7 písmeno a) znie:
a) právnu, riadiacu a organizaènú truktúru konsolidovaného celku na poadovanej úrovni vrátane vetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoloèností
a významných poboèiek patriacich do skupiny a materských spoloèností zahrnutých do tohto konsolidovaného celku, v súlade s § 7 ods. 2 a 3, § 8 ods. 2
a 3, § 9 ods. 4 a 5, § 37 ods. 8 a 9 a § 47 ods. 1 a 9,
a zoznam prísluných orgánov doh¾adu iných èlenských tátov, ktoré vykonávajú doh¾ad nad regulovanými subjektmi tohto konsolidovaného celku,.
44. V § 48 sa odsek 9 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) spoluprácu pod¾a § 49k ods. 2 a § 49l,
h) uplatnenie § 49k ods. 1 a 3..
45. V § 49a sa vypúajú slová intitúcie elektronických peòazí,.
46. V § 49b písmeno b) znie:
b) finanèným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna
právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických
osôb:
1. banka, iná finanèná intitúcia pod¾a § 6 ods. 21
alebo podnik pomocných bankových sluieb; tieto tvoria bankový sektor,
2. poisovòa, zaisovòa45a) alebo poisovacia holdingová spoloènos pod¾a osobitného predpisu;45ae)
tieto tvoria sektor poisovníctva,
3. obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba pod¾a prvého bodu; tieto tvoria sektor
investièných sluieb,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45ae znejú:

45a) § 2 zákona è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45ae
) § 49 ods. 5 písm. c) zákona è. 8/2008 Z. z..

47. V § 49b písm. c) sa slová § 44 ods. 5 písm. l) nahrádzajú slovami písmena d) vrátane podskupiny.
48. V § 49c ods. 1 písm. c) sa slovo ïalie nahrádza
slovami aspoò dve.
49. V § 49c ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová alebo
zahranièná intitúcia elektronických peòazí,.
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50. V § 49d ods. 2 sa za slová súèas finanèného
konglomerátu vkladajú slová a Spoloènému výboru
európskych orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu45ad).
51. V § 49d ods. 3 prvej vete sa za slovom banke vypúa èiarka a slová alebo intitúcii elektronických
peòazí.
52. § 49d sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska zverejòuje na svojom
webovom sídle odkaz na zoznam finanèných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoloèného výboru
európskych orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu.45ad).
53. V § 49e odsek 4 znie:
(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru pod¾a
odseku 2 z podielov pod¾a odseku 2, ale celkové aktíva
najmenieho finanèného sektora v skupine sú vyie
ako 6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu priemeru pod¾a odseku 2 z podielov pod¾a odseku 2, ale celkové aktíva najmenieho finanèného sektora v skupine sú niie ako 6 000 000 000 eur, Národná
banka Slovenska je oprávnená urèi po dohode s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov, ktoré
zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného konglomerátu, e skupina
sa nebude povaova za finanèný konglomerát alebo e
sa nebudú uplatòova ustanovenia § 49g a 49j, ak vykonávanie doplòujúceho doh¾adu nie je vhodné z h¾adiska cie¾ov doplòujúceho doh¾adu..
54. V § 49e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti,
ktoré by boli prekákou zverejnenia.
55. V § 49e ods. 6 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie:
Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode
s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov, ktoré
zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného konglomerátu, vylúèi jednu
alebo viacero úèastí v najmenom finanènom sektore,
ak sú tieto úèasti rozhodujúce pre identifikáciu finanèného konglomerátu a spoloène majú zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doplòujúceho doh¾adu..
56. V § 49e ods. 6 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: z výpoètu
podielov pod¾a odsekov 1 a 3 vak nemono vylúèi
osobu, ktorá preukázate¾ne zmenila svoje sídlo z èlenského tátu do tátu, ktorý nie je èlenským tátom,
s cie¾om vyhnú sa doh¾adu,.
57. V § 49e ods. 8 sa za slovo príjmov vkladá èiarka
a slová celkových aktív v správe, slovo oboma sa nahrádza slovom viacerými a slovo obidve sa nahrádza
slovom viaceré.
58. § 49e sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Národná banka Slovenska kadoroène vyhodnocuje odchýlky z uplatòovania doplòujúceho doh¾adu
a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené
v odsekoch 1 a 14 a hodnotenia zamerané na riziká
vzahujúce sa na finanèné skupiny..

Strana 1045

59. V § 49f ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: o tomto
rozsahu informuje Národná banka Slovenska Komisiu
a prísluné orgány doh¾adu èlenských tátov, ktoré
zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného konglomerátu..
60. V § 49g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a za zmieanú finanènú holdingovú spoloènos.
61. V § 49j ods. 2 písm. b) a § 49l ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová a intitúcie elektronických peòazí.
62. § 49j sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Banka, ktorá je súèasou finanèného konglomerátu, je povinná na úrovni finanèného konglomerátu
pravidelne kadoroène
a) poskytova Národnej banke Slovenska informácie
o svojej právnej forme, riadiacej a organizaènej
truktúre, vrátane vetkých òou regulovaných osôb,
neregulovaných dcérskych spoloèností a významných poboèiek,
b) na svojom webovom sídle zverejòova popis svojej
právnej formy, riadiacej a organizaènej truktúry.
(5) Ak Národná banka Slovenska koordinuje výkon
doplòujúceho doh¾adu pod¾a § 49k ods. 2, oznámi informácie pod¾a odseku 4 a § 49l ods. 3 písm. a) Spoloènému výboru európskych orgánov doh¾adu zriadeného
pod¾a osobitného predpisu.45ad).
63. V § 49k ods. 1 písm. d) sa za slovo funkènos
vkladajú slová systému riadenia rizík a funkènos.
64. § 49k sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na úèely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslunými orgánmi doh¾adu iných
èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného
konglomerátu, sa pri výkone doplòujúceho doh¾adu
primerane pouijú ustanovenia § 48 ods. 9 a 11..
65. V § 49l ods. 3 písm. a) sa slová truktúry finanèného konglomerátu nahrádzajú slovami právnej, riadiacej
a organizaènej truktúry finanèného konglomerátu vrátane vetkých regulovaných osôb a neregulovaných
osôb, neregulovaných dcérskych spoloèností a významných poboèiek patriacich do tohto finanèného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou úèasou na osobe,
ktorá ovláda finanèný konglomerát.
66. V § 50 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej a druhej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,48aa)
prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová
premlèacia lehota..
Poznámka pod èiarou k odkazu 48aa znie:

48aa) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

67. V § 75 ods. 6 druhej vete sa za slová zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru vkladá èiarka
a slová ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu.
68. § 75 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak ide o hypotekárny úver s variabilnou úroko-
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vou sadzbou, pri ktorom nedolo k zmene úrokovej
sadzby hypotekárneho úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, klient je oprávnený jedenkrát roène predèasne splati takýto hypotekárny úver
alebo jeho èas, prièom hypotekárnej banke sa zakazuje poadova od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s týmto predèasným
splatením hypotekárneho úveru..
69. V nadpise trnástej èasti sa na zaèiatok vkladajú
slová OCHRANA KLIENTOV A.
70. V § 89 sa na zaèiatku vkladá nový odsek 1, ktorý
znie:
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky pri vykonávaní bankových èinností na území Slovenskej republiky uzatvárajú a vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Klient má právo na
uzavretie zmluvy o obchode v slovenskom jazyku, ako
aj na poskytovanie informácií od banky a poboèky zahraniènej banky, na predkladanie podaní banke a poboèke zahraniènej banky a na uskutoèòovanie inej komunikácie s bankou a poboèkou zahraniènej banky
v slovenskom jazyku; týmto nie je dotknutá monos
súbeného pouívania iných jazykov, ak to ustanovuje
osobitný zákon alebo ak sa na tom banka alebo poboèka zahraniènej banky so svojim klientom písomne dohodnú, prièom klient má právo vybra si rozhodujúci
jazyk pre znenie zmluvy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.72b) Banka alebo poboèka zahraniènej banky
si so svojim klientom môu zmluvne upravi práva a povinnosti z obchodov odchylne od zákona alebo osobitného predpisu, ak to zákon ani osobitný predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení
nevyplýva, e sa od nich nemono odchýli;72c) takáto
zmluva musí ma formu a podobu vyadovanú zákonom alebo dohodou úèastníkov, prièom banka a poboèka zahraniènej banky zodpovedá za jej preukázate¾né
vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu72d) najneskôr pri uzavretí obchodu a za jej
uchovávanie a ochranu pod¾a § 42 ods. 1..
Doterajie odseky 1 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
Poznámky pod èiarou k odkazom 72b, 72c a 72d znejú:

72b) Napríklad § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov.
72c
) Napríklad § 2 ods. 3 a § 53 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka,
§ 87 písm. f) a § 88 ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku,
èl. 6 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008) v platnom znení.
72d
) § 2 písm. m) zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

71. V § 89 ods. 2 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
72. V § 89 ods. 3 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odseku 2.
73. V § 89 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 2 a 4.
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74. V § 91 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) Vojenskému spravodajstvu na úèely získavania,
sústreïovania a vyhodnocovania informácií dôleitých na zabezpeèenie obrany Slovenskej republiky
o aktivitách cudzích spravodajských sluieb, terorizme a o skutoènostiach spôsobilých váne ohrozi
alebo pokodi vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,86da).
Doterajie písmeno p) sa oznaèuje ako písmeno r).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86da znie:

86da) § 2 ods. 1 písm. b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve..

75. V § 91 sa odsek 4 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) Kriminálnemu úradu finanènej správy na úèely plnenia úloh pri odha¾ovaní trestných èinov, zisovaní
ich páchate¾ov a pátraní po nich.86db).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86db znie:

86db) § 11 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
§ 5 ods. 3 písm. h), i) a l) zákona è. 333/2011 Z. z.
o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva v znení zákona è. 441/2012 Z. z..

76. Za § 122r sa vkladá § 122s, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 122s
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013
spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom,
ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
10. júnom 2013 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 9. júna 2013.
(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
10. júnom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a osobitného zákona,89) prièom pre lehoty, ktoré sa v deò nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neukonèili,
platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.89) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred
10. júnom 2013 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona a osobitného zákona.89) Právne úèinky úkonov,
ktoré pri doh¾ade na mieste nastali pred 10. júnom
2013, zostávajú zachované.
(4) Zákaz pod¾a ustanovenia § 37 ods. 21 sa prvýkrát
uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo
inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru
alebo úètu alebo zruenie úètu, na ktorom je vedený
úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou
úverového vzahu, splatnú po 9. júni 2013.
(5) Ustanovenie § 75 ods. 12 sa prvýkrát uplatní pri
predèasnom splatení hypotekárneho úveru alebo jeho
èasti po 9. júni 2013..
77. Slová banka alebo intitúcia elektronických peòazí vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom banka v príslunom tvare.
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78. Príloha sa dopåòa bodom 13, ktorý znie:
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa
menia
a
dopåòajú
smernice
98/78/ES,
2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokia¾ ide o doplnkový doh¾ad nad finanènými intitúciami vo finanènom konglomeráte (Ú. v. EÚ L
326, 8. 12. 2011)..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 242/1999 Z. z., zákona è. 443/2000 Z. z., zákona
è. 677/2002 Z. z., zákona è. 165/2003 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 624/2005 Z. z., zákona
è. 658/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z. a zákona
è. 492/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Stavebnej sporite¾ni sa zakazuje poadova od
stavebného sporite¾a, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikate¾om, alebo od inej fyzickej osoby-nepodnikate¾a
úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu
za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru
alebo iného úveru alebo úètu alebo zruenie úètu, na
ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo
vedenie je podmienkou úverového vzahu; to neplatí,
ak ide o úèet pod¾a § 708 a 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona3d) alebo osobitnú slubu, ktorá
nie je podmienkou úverového vzahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas stavebného sporite¾a, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikate¾om, alebo
inej fyzickej osoby-nepodnikate¾a ..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3d znie:

3d) § 2 ods. 1písm. d) a ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z..

2. Za § 13i sa vkladá § 13j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13j
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
Zákaz pod¾a ustanovenia § 7 ods. 5 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú
odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného
úveru alebo iného úveru alebo úètu alebo zruenie úètu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie
alebo vedenie je podmienkou úverového vzahu, splatnú po 9. júni 2013..
Èl. III
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z.,
209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z.,
70/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z.,
552/2008 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z.,
186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z.,
487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 505/2010 Z. z.,
46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z.,
394/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z. a
440/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 8 sa písmeno b) dopåòa iestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
6. nebola povaovaná za nedôveryhodnú osobu pod¾a
osobitných predpisov21b) v oblasti finanèného trhu,
7. vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných
právnych predpisov a so zrete¾om na tieto skutoènosti poskytuje záruku, e bude spo¾ahlivo, poctivo
a bez poruenia veobecne záväzných právnych
predpisov vykonáva navrhovanú funkciu vrátane
plnenia povinností vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka
s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka
s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe pod¾a tohto bodu, ak posudzovaná osoba so
zrete¾om na povahu celej veci a z h¾adiska èasu pôsobenia vo funkcii pri zistení poruenia, na ktoré sa
vzahuje tento bod, poskytuje záruku, e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú
funkciu vrátane plnenia povinností uvedených
v tomto bode,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21b znie:

21b) Napríklad § 7 ods. 15 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 11 zákona è. 429/2002 Z. z.
v znení zákona è. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona è. 650/2004 Z. z., § 3
písm. a) zákona è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 23 ods. 1 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 31
zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní..

2. V § 74b ods. 7 sa za slovo úèas vkladajú slová
alebo zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou.
3. V § 104 ods. 1 písm. a) a b) sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami ods. 1.
4. V § 120 ods. 6 sa slová úverová intitúcia nahrádzajú slovom banka.
5. V § 132o ods. 1 sa za slovo oprávnení vkladajú
slová národného orgánu doh¾adu.
6.V § 132o sa vypúajú odseky 3 a 4.
7. Za § 132o sa vkladajú § 132p a 132r, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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§ 132p
Centrálne protistrany a protistrany
pri mimoburzových derivátoch
(1) Prísluným orgánom na vykonávanie oprávnení
vo vzahu k centrálnym protistranám pod¾a osobitného
predpisu107cb) je Národná banka Slovenska.
(2) Finanèné protistrany a nefinanèné protistrany pri
mimoburzových derivátoch, centrálne protistrany, osoby iadajúce o povolenie na èinnos centrálnej
protistrany pod¾a osobitného predpisu,107cb) jeho zmenu alebo ktoré majú alebo sa rozhodli nadobudnú kvalifikovanú úèas v centrálnej protistrane, sú povinné
predklada Národnej banke Slovenska òou poadované
údaje potrebné na riadne plnenie povinností prísluného orgánu pod¾a osobitného predpisu.107cb)
(3) Na konanie a rozhodovanie o udelení povolenia
a odòatí povolenia na èinnos centrálnej protistrany
a na schva¾ovanie osôb s kvalifikovanou úèasou v centrálnej protistrane sa vzahujú ustanovenia osobitného
zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107cb)
§ 132r
Niektoré pravidlá pre predaj nakrátko a swapy
na úverové zlyhanie
(1) Prísluným orgánom na vykonávanie oprávnení
vo vzahu k pravidlám predaja nakrátko a swapov na
úverové zlyhanie pod¾a osobitného predpisu107cc) je Národná banka Slovenska.
(2) Osoby, ktoré majú èisté krátke pozície alebo uzatvárajú swapové transakcie na úverové zlyhanie sú povinné predklada Národnej banke Slovenska òou poadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností
prísluného orgánu pod¾a osobitného predpisu.107cc).
Poznámky pod èiarou k odkazom 107cb a 107cc znejú:

107cb)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch,
centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov
(Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).
107cc
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a urèitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86,
24. 3. 2012)..

8. V § 135 ods. 1 sa za slová dôverných informácií,
vkladajú slová predaja nakrátko, swapov na úverové
zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán,.
9. V § 138 ods. 2 písm. b) sa za slová spoloènosou
v Európskej únii vkladajú slová alebo zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou.
10. Za § 140 sa vkladá § 141, ktorý znie:
§ 141
(1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu
zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom
základe, zriadi kolégium orgánov doh¾adu (ïalej len
kolégium) na úèely zjednoduenia výkonu úloh uvedených v § 138 ods. 3, § 140 ods. 2 a s prihliadnutím na
povinnos zachovávania mlèanlivosti zabezpeèí koordi-
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náciu a spoluprácu aj s príslunými orgánmi doh¾adu
v tátoch, ktoré nie sú èlenským tátom.
(2) Národná banka Slovenska zriadi a zabezpeèuje
fungovanie kolégia pod¾a odseku 1 na základe písomných dohôd pod¾a § 136 ods. 2 a 3. Národná banka Slovenska
a) vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré prísluné orgány doh¾adu sa zúèastòujú na zasadnutí alebo èinnosti kolégia,
b) vopred úplne informuje kadého èlena kolégia o termíne, mieste uskutoènenia a programe zasadnutia
kolégia,
c) vèas podáva vetkým èlenom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo
vykonaných opatreniach,
d) prihliada pri svojom rozhodovaní na dôleitos èinnosti doh¾adu, ktorá sa má plánova alebo koordinova, pre tieto orgány, najmä na moné dôsledky na
stabilitu finanèného systému v dotknutých èlenských tátoch a na povinnosti pod¾a § 135a a 135c,
e) informuje, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti, Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy) o èinnosti kolégia.
(3) Ak je Národná banka Slovenska èlenom kolégia
zriadeného orgánom doh¾adu iného èlenského tátu,
úzko spolupracuje s prísluným orgánom doh¾adu,
ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými èlenmi kolégia a Európskym orgánom doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)..
11. V § 143b písmeno b) znie:
b) finanèným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna
právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických
osôb:
1. banka, iná finanèná intitúcia pod¾a osobitného
zákona110a) alebo podnik pomocných bankových
sluieb; tieto tvoria bankový sektor,
2. poisovòa, zaisovòa110b) alebo poisovacia holdingová spoloènos pod¾a osobitného predpisu;23)
tieto tvoria sektor poisovníctva,
3. obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba pod¾a prvého bodu; tieto tvoria sektor
investièných sluieb,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 110a a 110b znejú:

110a) § 6 ods. 21 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona
è. 46/2011 Z. z.
110b
) § 2 zákona è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. V § 143b písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane podskupiny.
13. V § 143c ods. 1 písm. c) sa slovo ïalie nahrádza slovami aspoò dve.
14. V § 143c ods. 1 písm. e) sa slová viac ako jednej
regulovanej osoby nahrádzajú slovami aspoò dvoch
regulovaných osôb.
15. V § 143d ods. 2 sa za slová súèas finanèného
konglomerátu vkladajú slová a Spoloènému výboru
európskych orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu.110ba).
16. § 143d sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska zverejòuje na svojom
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webovom sídle odkaz na zoznam finanèných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoloèného výboru
orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu.110ba).
17. V § 143e ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Správcovské spoloènosti sa dopåòajú do finanèného
sektora, do ktorého patria v rámci skupiny; ak správcovské spoloènosti nepatria výluène do jedného finanèného sektora v rámci skupiny, dopåòajú sa k najmeniemu finanènému sektoru..
18. V § 143e odsek 4 znie:
(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov pod¾a odseku 2, ale celkové aktíva najmenieho
finanèného sektora v skupine sú vyie ako
6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu
priemeru pod¾a odseku 2 z podielov pod¾a odseku 2, ale
celkové aktíva najmenieho finanèného sektora v skupine sú niie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka
Slovenska je oprávnená urèi po dohode s príslunými
orgánmi doh¾adu èlenských tátov, ktoré zodpovedajú
za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas
finanèného konglomerátu, e skupina sa nebude povaova za finanèný konglomerát alebo e sa nebudú
uplatòova ustanovenia § 143g a 143h, ak vykonávanie
doplòujúceho doh¾adu nie je vhodné z h¾adiska cie¾ov
doplòujúceho doh¾adu..
19. V § 143e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti,
ktoré by boli prekákou zverejnenia.
20. V § 143e ods. 6 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie:
Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode
s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas finanèného konglomerátu,
vylúèi jednu alebo viacero úèastí v najmenom finanènom sektore, ak sú tieto úèasti rozhodujúce pre identifikáciu finanèného konglomerátu a spoloène majú zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doplòujúceho
doh¾adu..
21. V § 143e ods. 6 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: z výpoètu
podielov pod¾a odsekov 1 a 3 vak nemono vylúèi
osobu, ktorá preukázate¾ne zmenila svoje sídlo z èlenského tátu do tátu, ktorý nie je èlenským tátom,
s cie¾om vyhnú sa doh¾adu,.
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25. § 143j sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súèasou finanèného konglomerátu, je povinný na úrovni finanèného konglomerátu pravidelne kadoroène
a) poskytova Národnej banke Slovenska informácie
o svojej právnej forme, riadiacej a organizaènej
truktúre, vrátane vetkých òou regulovaných osôb,
neregulovaných dcérskych spoloèností a významných poboèiek,
b) zverejòova popis svojej právnej formy, riadiacej
a organizaènej truktúry..
26. V § 143k ods. 1 písm. d) sa za slovo funkènos
vkladajú slová systému riadenia rizík a funkènos.
27. § 143k sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na úèely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslunými orgánmi doh¾adu iných
èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného
konglomerátu, sa pri výkone doplòujúceho doh¾adu
primerane pouijú ustanovenia § 141..
28. V § 143l ods. 3 písm. a) sa slová truktúry finanèného konglomerátu nahrádzajú slovami právnej, riadiacej a organizaènej truktúry finanèného konglomerátu vrátane vetkých regulovaných osôb
a neregulovaných osôb, neregulovaných dcérskych
spoloèností a významných poboèiek patriacich do tohto finanèného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou
úèasou na osobe, ktorá ovláda finanèný konglomerát.
29. V § 144 ods. 15 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej
a druhej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,114ab) prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota..
Poznámka pod èiarou k odkazu 114ab znie:

114ab)§ 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

30. § 144 sa dopåòa odsekom 23, ktorý znie:
(23) Ak Národná banka Slovenska zistí poruenie
ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená uloi právnickej osobe alebo fyzickej osobe sankcie pod¾a
§ 144 ods. 1 písm. a), c), e) a i)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 114c znie:

114c) Nariadenie (EÚ) è. 648/2012, nariadenie (EÚ) è. 236/2012..

31. Za § 173p sa vkladá § 173r, ktorý vrátane nadpisu znie:

22. V § 143e ods. 8 sa za slovo príjmov vkladá èiarka a slová celkových aktív v správe, slovo oboma sa
nahrádza slovom viacerými a slovo obidve sa nahrádza slovom viaceré.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013

23. § 143e sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Národná banka Slovenska kadoroène vyhodnocuje odchýlky z uplatòovania doplòujúceho doh¾adu
a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené
v odsekoch 1 a 14 a hodnotenia zamerané na riziká
vzahujúce sa na finanèné skupiny..

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013
spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom,
ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
10. júnom 2013 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 9. júna 2013.

24. V § 143g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a za zmieanú finanènú holdingovú spoloènos.

(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
10. júnom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a oso-

§ 173r
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bitného zákona,20) pritom pre lehoty, ktoré sa v deò nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neukonèili,
platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.20) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred
10. júnom 2013 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona a osobitného zákona.20) Právne úèinky úkonov,
ktoré pri doh¾ade na mieste nastali pred 10. júnom
2013, zostávajú zachované..
30. Príloha sa dopåòa bodom 25, ktorý znie:
25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ
zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopåòajú
smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES
a 2009/138/ES, pokia¾ ide o doplnkový doh¾ad
nad finanènými intitúciami vo finanènom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011)..
Èl. IV
Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 386/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 381/2010 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2a ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: rozpoètová organizácia vyieho územného celku
a príspevková organizácia vyieho územného celku,.
2. V § 2a ods. 1 písm. l) sa vypúa bodkoèiarka a slová
ak je týmto subjektom rozpoètová organizácia vyieho
územného celku a príspevková organizácia vyieho
územného celku, dohodu so tátnou pokladnicou po
predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva je
moné uzavrie, len ak tomuto súhlasu predchádza písomný súhlas vyieho územného celku.
3. V § 2b ods. 1 písm. h) sa vypúajú slová a vydáva
predchádzajúci písomný súhlas pod¾a § 7 ods. 4
písm. b).
4. V § 6 ods. 1 písm. o) sa slová ods. 8 nahrádzajú
slovami ods. 7.
5. V § 7 ods. 1 sa slovo i) nahrádza slovom h).
6. V § 7 ods. 4 tretia veta znie:
Rozpoèet klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je
rozpoèet nákladov spojených s jeho èinnosou a návrh
na pouitie jeho majetku v súlade s rozhodnutím
vlády17) pod¾a rozpoètovej klasifikácie..
7. V § 9 ods. 1 druhá veta znie:
Pod¾a odsekov 2 a 4 postupuje aj klient uvedený
v § 2a ods. 1 písm. l), ak sa tak tento klient a tátna
pokladnica dohodli..
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8. V § 9a odsek 1 znie:
(1) Pod¾a odseku 3 postupuje klient uvedený v § 2a
ods. 1 písm. i)..
9. V § 9a ods. 2 sa za slová písm. i) vkladá èiarka
a slová ktorým je vyí územný celok,, slová odsekov
4 a 5 sa nahrádzajú slovami odseku 3 a slová
písm. l) sa nahrádzajú slovami písm. i).
10. V § 9a sa vypúajú odseky 3 a 4..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4..
11. V § 9a odsek 3 znie:
(3) Klient predkladá tátnej pokladnici iados
o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so
tátnou pokladnicou. iados o realizáciu platobnej
operácie obsahuje najmä lehotu splatnosti, objem platobnej operácie a zúètovacie údaje. Klient môe od tátnej pokladnice poadova realizáciu výdavku, iba ak
tátna pokladnica odsúhlasila iados o realizáciu platobnej operácie. Deò odpísania finanèných prostriedkov z úètu v iadosti o realizáciu platobnej operácie
uvádza ako deò splatnosti..
12. V § 10a odsek 2 znie:
(2) Klient predkladá tátnej pokladnici iados
o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so
tátnou pokladnicou. iados o realizáciu platobnej
operácie obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevodu, oznaèenie meny a kontantný symbol. Klient
môe od tátnej pokladnice poadova realizáciu platobnej operácie, iba ak tátna pokladnica odsúhlasila
iados o realizáciu platobnej operácie. Deò odpísania
finanèných prostriedkov z úètu v iadosti o realizáciu
platobnej operácie uvádza ako deò splatnosti..
13. V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:
e) zriaïova úèty výluène v tátnej pokladnici okrem
1. úètu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie
alebo vedenie je podmienkou úverového vzahu,
2. osobitného úètu, ktorý je zriadený na úèel správy
finanèných prostriedkov klientov zariadení pre
seniorov a domovov sociálnych sluieb,
3. osobitného úètu vyieho územného celku, ktorý je
zriadený na úèel správy finanèných prostriedkov
poskytnutých inými právnickými osobami slúiacich na rieenie mimoriadnych udalostí,.
14. V § 12 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7 a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
15. V § 12 ods. 8 sa vypúa prvá veta.
16. Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23d
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i) nie je povinný
realizova svoj rozpoèet výluène prostredníctvom tátnej pokladnice do 30. júna 2014.
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(2) Povinnosti pod¾a § 12 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa na
klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. i) nemusia uplatni do 30. júna 2014; to neplatí pre úèty zriadené za
úèelom prijatia transferu zo tátneho rozpoètu..
Èl. V
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 62/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 137/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 105/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 355/2010 Z. z.,
zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 334/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z. a zákona è. 413/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 47 ods. 2 písm. b) sa vypúa tretí bod.
Doterajie body 4 a 16 sa oznaèujú ako body 3 a 15.
2. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
§ 47a
(1) Dôchodková správcovská spoloènos môe vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore starobného
dôchodkového sporenia len samostatných finanèných
agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a osobitného predpisu.45a) Dôchodková správcovská spoloènos je oprávnená vyuíva osoby pod¾a prvej vety, len
ak sú zapísané v registri pod¾a osobitného predpisu.45b)
(2) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorí
prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.45c)
(3) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 2 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného predpisu.45d)
(4) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov pod¾a odseku 3 postupom pod¾a osobitného predpisu.45e)
(5) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
vies zoznam zamestnancov pod¾a odseku 2..


Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45e znejú:

45a

) § 7 a 8 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
45b
) § 1 ods. 1 písm. c) zákona è. 186/2009 Z. z.
45c
) § 5 ods. 3 zákona è. 186/2009 Z. z.
45d
) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z. v znení zákona
è. 129/2010 Z. z.
45e
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z. v znení zákona
è. 129/2010 Z. z..

3. V § 63e ods. 1 sa slová 6 % nahrádzajú slovami
8 % a vypúa sa druhá veta.
4. V § 67 ods. 1 sa slová treom, piatom, iestom, ôs-
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mom, dvanástom a pätnástom nahrádzajú slovami
tvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a trnástom
a slovo jedenásteho sa nahrádza slovom desiateho.
5. Za § 123al sa vkladá § 123am, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 123am
Prechodné ustanovenie k úprave úèinnej
od 10. júna 2013
Dôchodková správcovská spoloènos je povinná zosúladi svoju èinnos s ustanoveniami § 47a ods. 2 a 4
do 30. júna 2014..
Èl. VI
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa za slovo trhom vkladajú slová vrátane obozretného doh¾adu na makroúrovni.
2. V § 1 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová ratingovými agentúrami, a slovo zákony sa nahrádza slovom
predpisy1).
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012)..
4. V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia
finanènej stabilite, a prostredníctvom predchádzania týmto rizikám a ich zmieròovania prispieva k posilòovaniu odolnosti finanèného systému a obmedzovaniu nárastu systémových rizík v záujme
ochrany stability finanèného systému ako celku,
c) vybavuje podania klientov dohliadaných subjektov
súvisiace s poskytovaním finanèných sluieb alebo
s inými obchodmi dohliadaných subjektov,.
Doterajie písmená b) a g) sa oznaèujú ako písmená
d) a i).
5. V § 2 ods. 8 sa za slovo prerokova vkladajú slová
alebo iným postupom vybavova a na konci sa pripájajú tieto slová: a pomoc.
6. V § 2 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Národná
banka Slovenska preberá usmernenia a odporúèania
európskych orgánov doh¾adu uverejnené pod¾a osobitného predpisu6a) okrem prípadu, ak nedodrí ani nemá
v úmysle dodra usmernenie alebo odporúèanie,
a pod¾a osobitného predpisu6a) o tom informuje prísluný európsky orgán doh¾adu..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 1094/2010.
Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010..

7. V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo doh¾adu vkladajú slová vrátane národných orgánov obozretného
doh¾adu na makroúrovni.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa na konci
pripájajú tieto citácie:
§ 27 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona è. 266/2005 Z. z. .
9. V § 8 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 9 ods. 3
písm. b) sa za slová doh¾adu a vkladajú slová predbeným zisteniam o nedostatkoch a.
10. V § 9 ods. 1 sa za slová vyjadri k vkladajú slová
predbeným zisteniam o nedostatkoch a k.
11. V § 16 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Národná banka Slovenska môe na
základe písomného návrhu iadate¾a upusti od predloenia úradne osvedèeného prekladu prílohy iadosti
do tátneho jazyka, ak ide o technickú dokumentáciu
vyhotovenú v èeskom jazyku alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií, ktorej vyhotovenie a predloenie sa vyaduje na úèel konania
pod¾a osobitného predpisu27a) o iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu potrebného pre systém riadenia rizík dohliadaného subjektu; Národná banka
Slovenska vak môe aj dodatoène poiada iadate¾a
o predloenie úradne osvedèeného prekladu príslunej
technickej dokumentácie do tátneho jazyka, ak je to
potrebné..


Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a

) Napríklad § 33 ods. 1, § 33c ods. 1, § 33d ods. 5 zákona
è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. V § 19 ods. 4 èas vety za bodkoèiarkou znie: týmto nie je dotknuté neskorie zaèatie plynutia tejto lehoty, ktorá pod¾a osobitného zákona25) zaèína plynú a
odo dòa zistenia nedostatku. a na konci sa pripája táto
veta: Premlèacia lehota ustanovená osobitným zákonom25) pre zánik zodpovednosti, pre zaèatie konania
alebo pre uloenie opatrení na nápravu, pokuty alebo
inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone doh¾adu
sa preruuje doruèením protokolu o vykonanom doh¾ade na mieste, ako aj zaèatím konania pre zistený nedostatok a tie po òom nasledujúcimi úkonmi v konaní
pre zistený nedostatok, prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota..
13. V § 37 ods. 1 písm. d) sa slová osobitného zákona, nahrádzajú slovami osobitného predpisu,1).
14. V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) hodnotiace správy o úèinnosti pouívaných pravidiel
sankcionovania pod¾a osobitného predpisu,44a).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 44a znie:

44a) Napríklad èl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 648/2012..

15. V § 40 ods. 2 tretej vete sa bodkoèiarka nahrádza
bodkou a vypúa sa text za bodkoèiarkou.
Poznámka pod èiarou k odkazu 49aa sa vypúa.
16. V § 40 ods. 3 druhej vete sa za slová burzy cenných papierov vkladá èiarka a slová pre intitúcie
elektronických peòazí oprávnené vydáva elektronické
peniaze len v obmedzenom rozsahu49a) a pre platobné
intitúcie oprávnené poskytova platobné sluby len
v obmedzenom rozsahu49b) a na konci sa pripája táto
veta: Národná banka Slovenska môe pre prispievate¾ov, ktorí sú právnickou osobou alebo poboèkou zahraniènej právnickej osoby, urèi osobitne pre jednotlivé
druhy prispievate¾ov ako dohliadané subjekty aj maximálnu absolútnu výku roèného príspevku v rámci rozpätia pod¾a prvej vety..
Poznámky pod èiarou k odkazom 49a a 49b znejú:

49a) § 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
49b
) § 63 písm. b) a § 79a zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 352/2012 Z. z..

17. V § 40 ods. 5 sa nad slovom súdom odkaz 49a
nahrádza odkazom 49c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 49c znie:

49c) § 248 písm. d) Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov..

18. V § 40 ods. 9 prvej vete sa za slovo sume vkladajú slová istiny a prísluenstva.
19. Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 45c
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
10. júnom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov,25) prièom pre lehoty, ktoré sa v deò
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neukonèili,
platia ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.25) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(2) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred 10.
júnom 2013 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona
a osobitných zákonov.20) Právne úèinky úkonov, ktoré
pri doh¾ade na mieste nastali pred 10. júnom 2013,
zostávajú zachované..
Èl. VII
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 508/2010 Z. z. a zákona è. 301/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 3 ods. 5 sa vypúajú slová vrátane vydania
bezdôvodného obohatenia, a tretia veta znie: Spotrebite¾, ktorý na súde úspene uplatní poruenie práva
alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finanèné zadosuèinenie od toho, kto za poruenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými
predpismi zodpovedá..
2. V § 27 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný zákon neustanovuje
inak.30).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) § 12 a 34 a § 38 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

Èl. VIII
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 332/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 32/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 22, ktorý znie:
(22) Kaptívna poisovòa je poisovòa vo vlastníctve
finanènej intitúcie inej ako poisovòa, zaisovòa, skupina poisovní alebo skupina zaisovní alebo vo vlastníctve inej ako finanènej intitúcie, ktorej cie¾om je
poskytova poistenie výluène na riziká intitúcie, ktorá
ju kontroluje alebo ktorej tvorí súèas..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Napríklad § 7 ods. 15 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 11 zákona
è. 429/2002 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z., § 48
ods. 11 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona è. 650/2004 Z. z., § 23
ods. 1 zákona è. 186/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 2 ods. 31 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní..

3. V § 3 písm. a) siedmom bode sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak táto osoba so zrete¾om na povahu celej veci
a z h¾adiska èasu pri zistení poruenia poskytuje záruku, e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených
v tomto bode,.
4. V § 3 písm. w) a § 32 ods. 1 písm. p) sa slová peciálnym úèelovým nástrojom nahrádzajú slovami
úèelovo vytvoreným subjektom.
5. V § 29 ods. 1 sa za slovo poistenia vkladajú slová
a neivotného poistenia, v ktorých sa vyuívajú techniky kalkulácie rezerv ivotného poistenia a vypúajú
sa slová v ivotnom poistení.
6. V § 29 ods. 2 sa slová úmrtnostné tabu¾ky nahrádzajú slovom predpoklady.
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7. V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová holdingovej intitúcii vkladá èiarka a slová zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti pod¾a § 53 písm. e).
8. V § 45 celom texte sa slová úverová intitúcia vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovom banka v príslunom tvare.
9. V § 49 ods. 1 písm. b) sa za slovo spoloènos vkladá èiarka a slová zmieaná finanèná holdingová spoloènos pod¾a § 53 písm. e).
10. V § 49 ods. 4 sa za slovo zaisovòa vkladá èiarka
a slová zmieaná finanèná holdingová spoloènos pod¾a § 53 písm. e).
11. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
§ 51a
(1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu
zodpovedným za výkon doh¾adu nad èinnosou poisovne alebo zaisovne v skupine, zriadi kolégium orgánov doh¾adu (ïalej len kolégium) na úèely zjednoduenia výkonu úloh uvedených v § 50 a s prihliadnutím
na povinnos zachovávania mlèanlivosti zabezpeèí koordináciu a spoluprácu aj s príslunými orgánmi doh¾adu v tátoch, ktoré nie sú èlenským tátom.
(2) Národná banka Slovenska zriadi a zabezpeèuje
fungovanie kolégia pod¾a odseku 1 na základe písomných dohôd pod¾a § 49 ods. 4. Národná banka Slovenska
a) vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré prísluné orgány doh¾adu sa zúèastòujú na zasadnutí alebo èinnosti kolégia,
b) vopred úplne informuje kadého èlena kolégia o termíne, mieste uskutoènenia a programe zasadnutia
kolégia,
c) vèas podáva vetkým èlenom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo
vykonaných opatreniach,
d) prihliada pri svojom rozhodovaní na dôleitos èinnosti doh¾adu, ktorá sa má plánova alebo koordinova pre tieto orgány, najmä na moné dôsledky na
stabilitu finanèného systému v dotknutých èlenských tátoch a na povinnosti pod¾a § 50,
e) informuje, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti, Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre poisovníctvo) o èinnosti kolégia.
(3) Ak je Národná banka Slovenska èlenom kolégia
zriadeného orgánom doh¾adu iného èlenského tátu,
úzko spolupracuje s prísluným orgánom doh¾adu,
ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými èlenmi kolégia a Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre poisovníctvo)..
12. V § 52 sa vypúajú slová intitúcie elektronických peòazí,.
13. V § 53 písm. a) bodoch 1d. a 2d. sa èíslo 59 nahrádza èíslom 56.
14. V § 53 písm. a) bode 2b. sa slová ods. 2 a 4 nahrádzajú slovami ods. 1.
15. V § 53 písmeno b) znie:
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b) finanèným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna
právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických
osôb:
1. banka, iná finanèná intitúcia pod¾a osobitného
zákona55) alebo podnik pomocných bankových
sluieb;56) tieto tvoria bankový sektor,
2. poisovòa, poisovòa z iného èlenského tátu, zahranièná poisovòa vrátane ich poboèiek, zaisovòa, zaisovòa z iného èlenského tátu alebo zahranièná zaisovòa vrátane ich poboèiek,
kaptívna poisovòa, kaptívna zaisovòa alebo poisovacia holdingová spoloènos; tieto tvoria sektor poisovníctva,
3. obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba pod¾a prvého bodu; tieto tvoria sektor
investièných sluieb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 54 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 55 znie:

55) § 6 ods. 21 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona
è. 46/2011 Z. z..

16. V § 53 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
vrátane podskupiny.
17. V § 53 písm. d) sa za slovo spoloènos vkladá
èiarka a slová správca alternatívneho investièného
fondu.
18. V § 54 ods. 1 písm. c) sa slovo ïalie nahrádza
slovami aspoò dve.
19. V § 54 ods. 1 písm. e) sa slová viac ako jednej regulovanej osoby nahrádzajú slovami aspoò dvoch regulovaných osôb.
20. V § 55 ods. 2 sa za slová súèas finanèného konglomerátu vkladajú slová a Spoloènému výboru európskych orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu56a).
21. § 55 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska zverejòuje na svojom
webovom sídle odkaz na zoznam finanèných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoloèného výboru
európskych orgánov doh¾adu zriadeného pod¾a osobitného predpisu.56a).
22. V § 56 odsek 4 znie:
(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov pod¾a odseku 2, ale celkové aktíva najmenieho
finanèného sektora v skupine sú vyie ako
6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu
priemeru pod¾a odseku 2 z podielov pod¾a odseku 2, ale
celkové aktíva najmenieho finanèného sektora v skupine sú niie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka
Slovenska je oprávnená urèi po dohode s príslunými
orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi
súèas finanèného konglomerátu, e skupina sa nebude povaova za finanèný konglomerát alebo e sa nebudú uplatòova ustanovenia § 58 a 61, ak vykonávanie doplòujúceho doh¾adu nie je vhodné z h¾adiska
cie¾ov doplòujúceho doh¾adu..
23. V § 56 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
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a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti,
ktoré by boli prekákou zverejnenia.
24. V § 56 ods. 6 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie:
Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode
s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas finanèného konglomerátu,
vylúèi jednu úèas alebo viacero úèastí v najmenom
sektore, ak sú tieto úèasti rozhodujúce pre identifikáciu finanèného konglomerátu a spoloène majú zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doplòujúceho doh¾adu..
25. V § 56 ods. 6 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: z výpoètu podielov pod¾a odsekov 1 a 3 vak nemono vylúèi osobu, ktorá preukázate¾ne zmenila svoje sídlo z èlenského tátu do tátu, ktorý nie je èlenským tátom,
s cie¾om vyhnú sa doh¾adu,.
26. V § 56 ods. 8 sa za slovo príjmov vkladá èiarka
a slová celkových aktív v správe, slovo oboma sa nahrádza slovom viacerými a slovo obidve sa nahrádza
slovom viaceré.
27. § 56 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Národná banka Slovenska kadoroène vyhodnocuje odchýlky z uplatòovania doplòujúceho doh¾adu
a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené
v odsekoch 1 a 14 a hodnotenia zamerané na riziká
vzahujúce sa na finanèné skupiny..
28. V § 58 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a za zmieanú finanènú holdingovú spoloènos.
29. § 61 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Poisovòa alebo zaisovòa, ktorá je súèasou finanèného konglomerátu, je povinná na úrovni finanèného konglomerátu pravidelne kadoroène
a) poskytova Národnej banke Slovenska informácie
o svojej právnej forme, riadiacej a organizaènej
truktúre vrátane vetkých òou regulovaných osôb,
neregulovaných dcérskych spoloèností a významných poboèiek,
b) zverejòova popis svojej právnej formy, riadiacej
a organizaènej truktúry..
30. V § 62 ods. 1 písm. d) sa za slovo funkènos
vkladajú slová systému riadenia rizík a funkènos.
31. § 62 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na úèely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslunými orgánmi doh¾adu iných
èlenských tátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas finanèného
konglomerátu, sa pri výkone doplòujúceho doh¾adu
primerane pouijú ustanovenia § 51a..
32. V § 63 ods. 3 písm. a) sa slová truktúry finanèného konglomerátu nahrádzajú slovami právnej, riadiacej a organizaènej truktúry finanèného konglomerátu
vrátane vetkých regulovaných osôb a neregulovaných
osôb, neregulovaných dcérskych spoloèností a významných poboèiek patriacich do tohto finanèného

Èiastka 33

Zbierka zákonov è. 132/2013

konglomerátu a osôb s kvalifikovanou úèasou na osobe, ktorá ovláda finanèný konglomerát.
33. V § 67 ods. 10 sa vypúa tretia veta a na konci sa
pripájajú tieto vety: Premlèacie lehoty pod¾a druhej
a tretej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,59a)
prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová
premlèacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole
o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené
odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste
pod¾a osobitného zákona.59b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 59a a 59b znejú:

59a) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
59b
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

34. Za § 99a sa vkladá § 99b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 99b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013
spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom,
ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
10. júnom 2013 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 9. júna 2013.
(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
10. júnom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a osobitného zákona,2) prièom pre lehoty, ktoré sa v deò nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neukonèili,
platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.2)
Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred
10. júnom 2013 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona a osobitného zákona.2) Právne úèinky úkonov,
ktoré pri doh¾ade na mieste nastali pred 10. júnom
2013, zostávajú zachované..
35. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 100a
Zruovacie ustanovenie úèinné od 10. júna 2013
Zruuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických
údajov a tatistických údajov poisovne a poboèky zahraniènej poisovne (oznámenie è. 455/2008 Z. z.)..
36. Príloha è. 2 sa dopåòa bodom 17, ktorý znie:
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES,
2006/48/ES a 2009/138/ES, pokia¾ ide o doplnkový doh¾ad nad finanènými intitúciami vo finanènom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326,
8. 12. 2011)..
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Èl. IX
Zákon è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa písmeno a) dopåòa iestym bodom, ktorý
znie:
6. starobného dôchodkového sporenia,14b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

2. V § 4 písm. b) sa za slová zamestnanecká dôchodková spoloènos,12) vkladajú slová dôchodková správcovská spoloènos,.
3. V § 4 písm. c) sa slová a zamestnávate¾ská zmluva,17) nahrádzajú èiarkou a slovami zamestnávate¾ská zmluva17) a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,.
4. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) starobného dôchodkového sporenia..
5. V § 13 ods. 4 uvádzacej vete sa slová a e) nahrádzajú slovami a f).
6. V § 17 ods. 6 sa slová h), i) a k) nahrádzajú slovami g), h), i) a k).
7. V § 23 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúajú slová alebo dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
8. V § 23 ods. 1 písm. e) a f) sa za slovo nemala vkladajú slová v posledných desiatich rokoch.
9. V § 23 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá písmeno g),
ktoré znie:
g) nie je povaovaná za nedôveryhodnú osobu pod¾a
osobitných predpisov30a) v oblasti finanèného trhu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Napríklad § 7 ods. 15 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 11 zákona
è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., § 23
ods. 11 zákona è. 650/2004 Z. z., § 3 písm. a) zákona
è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 31 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona è. 394/2011 Z. z., § 28
ods. 10 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní..

10. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Osobu uvedenú v odseku 1 písm. b), c) a d) môe
Národná banka Slovenska uzna za dôveryhodnú, ak
z celej povahy veci vyplýva, e z h¾adiska èasu pôsobenia vo funkcii v odseku 1 písm. b), c) a d) nemohla táto
osoba ovplyvni èinnos finanèného agenta alebo finanèného poradcu a spôsobi následky uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d); to sa rovnako vzahuje na osobu
posudzovanú pod¾a odseku 1 písm. e), ak ide o uznanie
za dôveryhodnú osobu na vykonávanie èinnosti iného
ako samostatného finanèného agenta, ako aj na osobu
posudzovanú pod¾a odseku 1 písm. h), ak so zrete¾om

Strana 1056

Zbierka zákonov è. 132/2013

na povahu celej veci a z h¾adiska èasu pri zistení poruenia, na ktoré sa vzahuje odsek 1 písm. h), poskytuje
záruku, e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia
veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva
navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 1 písm. h)..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
11. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37a
Osobitné ustanovenie o pravidlách èinnosti
vo vzahu ku klientom pri vykonávaní finanèného
sprostredkovania a finanèného poradenstva v sektore
starobného dôchodkového sporenia
Finanèný agent v sektore starobného dôchodkového
sporenia nie je oprávnený prijíma od klientov alebo potenciálnych klientov peòané prostriedky a nemôe tak
za iadnych okolností by voèi svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peòané prostriedky..
12. V § 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Premlèacie lehoty pod¾a druhej vety sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a
osobitného zákona,45) prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. Nedostatky
uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa
povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného zákona.46).
Poznámky pod èiarou k odkazom 45 a 46 znejú:

45) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
46
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

13. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 42a
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Osoby, ktoré k 10. júnu 2013 ako zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoloènosti predkladali ponuky na uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a uzavierali zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení, môe dôchodková správcovská spoloènos navrhnú na zápis do registra vedeného Národnou bankou Slovenska.
(2) Osoby uvedené v odseku 1, ktoré boli zapísané do
registra vedeného Národnou bankou Slovenska, sú povinné zosúladi do 30. júna 2014 svoju èinnos s predpisom úèinným od 10. júna 2013.
(3) Dôchodkové správcovské spoloènosti sú povinné
zosúladi do 30. júna 2014 svoju èinnos s predpisom
úèinným od 10. júna 2013.
(4) Ustanovenia tohto zákona o pravidlách dôveryhodnosti sa od 10. júna 2013 vzahujú aj na osoby,
ktoré sa stali nedôveryhodnými pred 10. júnom 2013,
ak je to pre tieto osoby priaznivejie.
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(5) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
10. júnom 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona a osobitného zákona,42) prièom pre lehoty, ktoré sa v deò nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neukonèili,
platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(6) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred
10. júnom 2013 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne úèinky úkonov,
ktoré pri doh¾ade na mieste nastali pred 10. júnom
2013, zostávajú zachované..
Èl. X
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z. a zákona è. 352/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. p) sa vypúajú slová postupe
pri takom splatení spotrebite¾ského úveru,.
2. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno t).
3. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Informácie pod¾a odseku 1 je verite¾ alebo finanèný agent povinný poskytnú prostredníctvom formulára pre tandardné informácie o spotrebite¾skom úvere,
ktorý je uvedený v prílohách è. 3 a 4, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu,
ktoré je dostupné spotrebite¾ovi. Verite¾ alebo finanèný
agent je povinný spotrebite¾ovi poskytnú zrozumite¾nú, struènú a zrete¾nú informáciu o roènej percentuálnej miere nákladov pod¾a odseku 1 písm. g) a priemernej hodnote roènej percentuálnej miery nákladov na
prísluný spotrebite¾ský úver zverejnenej pod¾a § 21
ods. 2 za prísluný kalendárny tvrrok v samostatnom
dokumente v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebite¾ovi, spolu s formulárom pre tandardné informácie
o spotrebite¾skom úvere pod¾a prvej vety. Vetky dodatoèné informácie iné ako sú uvedené v prvej a druhej
vete poskytne verite¾ alebo finanèný agent spotrebite¾ovi v ïalom samostatnom dokumente..
4. V § 7 ods. 1 sa vypúa druhá veta..
5.V § 7 ods. 2 sa za slovo iados vkladajú slová
úplné, presné a pravdivé.
6. § 9 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Verite¾ovi sa zakazuje poadova od spotrebite¾a
úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebite¾ského
úveru alebo úètu alebo zruenie úètu, na ktorom je vedený spotrebite¾ský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebite¾ského
úveru alebo poskytnutia spotrebite¾ského úveru za ponúkaných podmienok; to neplatí, ak ide o úèet pod¾a
§ 708 a 715 Obchodného zákonníka, osobitného
zákona18a) alebo o osobitnú slubu, ktorá nie je podmienkou úverového vzahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebite¾a..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 11 ods. 2 posledná veta znie:
Za hrubé poruenie povinnosti pod¾a § 7 ods. 1 sa
povauje posudzovanie schopnosti spláca úver verite¾om bez akýchko¾vek údajov o príjmoch, výdavkoch
a rodinnom stave spotrebite¾a alebo bez nahliadnutia
do príslunej databázy údajov o spotrebite¾och na úèely posudzovania ich schopnosti splácania úverov..
8. V § 12 ods. 2 sa za slovo sprístupni vkladajú slová na svojom webovom sídle a aj.
9.V § 16 ods. 4 písm. b) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.
10. V § 16 sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) suma splátok splateného spotrebite¾ského úveru
pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie
predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje
10 000 eur alebo
e) splatenie spotrebite¾ského úveru pred dohodnutou
lehotou splatnosti sa uskutoèní v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebite¾ského úveru..
11. V § 16 sa odseky 6 a 7 vypúajú.
12.V § 24 ods. 1 sa slová § 9 ods. 1 a 2, § 6 a 8 nahrádzajú slovami § 6 a 8, § 9 ods. 1, 2, 9 a 10.
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te¾ského úveru alebo poskytnutia spotrebite¾ského
úveru za ponúkaných podmienok, splatnú po 9. júni
2013.
(2) Ustanovenia § 16 ods. 4 písm. d) a e) sa prvýkrát
uplatnia, ak sa splatenie spotrebite¾ského úveru pred
dohodnutou lehotou splatnosti vykoná po 9. júni
2013..
14. V prílohe è. 3 treom bode sa vypúa riadok
Priemerná hodnota roènej percentuálnej miery nákladov.
Èl. XI
Zákon è. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania sa dopåòa takto:
1. § 17 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Fondu sa zakazuje poadova od dlníka fondu
úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôièky alebo úètu, alebo zruenie úètu, na ktorom je vedená pôièka
a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôièky; to neplatí, ak ide o osobitnú slubu,
ktorá nie je podmienkou poskytnutia pôièky a ktorej
podmienkou poskytnutia je písomný súhlas dlníka
fondu..
2. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23a

13. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 10. júna 2013

§ 25b

Zákaz pod¾a ustanovenia § 17 ods. 16 sa prvýkrát
uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo
inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôièky
alebo úètu, alebo zruenie úètu, na ktorom je vedená
pôièka a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôièky, splatnú po 9. júni 2013..

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 10. júna 2013
(1) Zákaz pod¾a ustanovenia § 9 ods. 10 sa prvýkrát
uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo
inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebite¾ského úveru alebo úètu, alebo zruenie úètu, na
ktorom je vedený spotrebite¾ský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebi-

Èl. XII
Tento zákon nadobúda úèinnos 10. júna 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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133
ZÁKON
z 15. mája 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) vymenovanie orgánu technického posudzovania
a oznámenie postupu jeho vymenovania a monitorovania jeho èinnosti Európskej komisii (ïalej len Komisia), ostatným èlenským tátom Európskej únie
a tátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore1) (ïalej len èlenský tát), a
b) notifikáciu právnickej osoby (ïalej len notifikovaná
osoba) a oznámenie postupu notifikácie a monitorovania jej èinnosti Komisii a èlenským tátom.2)
(2) Tento zákon ïalej ustanovuje
a) podmienky uvádzania stavebných výrobkov3) (ïalej len
výrobok) na trh v Slovenskej republike (ïalej len domáci trh) a ich sprístupòovania na domácom trhu,
b) autorizáciu právnickej osoby (ïalej len autorizovaná osoba) na technické posudzovanie a na posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobkov
(ïalej len posudzovanie parametrov), na ktoré sa
nevzahuje osobitný predpis,4) a práva a povinnosti
autorizovaných osôb,
c) práva a povinnosti výrobcov,5)
d) pôsobnos orgánov tátnej správy.
§2
Uvádzanie výrobkov na domáci trh
(1) Na domáci trh mono uvies len výrobok, ktorý spåòa
a) harmonizované podmienky pod¾a osobitného predpisu,6) alebo
b) podmienky pod¾a tohto zákona.
1

(2) Podmienky pod¾a odseku 1 nemusí spåòa výrobok vyrobený
a) individuálne alebo upravený nesériovým spôsobom
pod¾a individuálnej poiadavky zákazníka na základe konkrétnej objednávky a zhotovite¾ zodpovedný
za bezpeèné zabudovanie výrobku do stavby výrobok
vmontuje do urèenej stavby pod¾a technických predpisov a návodu výrobcu a na zodpovednos stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutoènili stavebné práce
potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
b) priamo na stavenisku na úèel jeho zabudovania do
konkrétnej stavby pod¾a technických predpisov
a návodu výrobcu a na zodpovednos stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutoènili stavebné práce potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
c) tradièným spôsobom, spôsobom, ktorý je v súlade
s poiadavkami ochrany stavebných pamiatok, alebo výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný
charakter, najmä na uskutoènenie opravy pamiatkovo chránenej stavby alebo stavby v pamiatkovej
zóne, alebo z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty budovy, ak jeho pouitie je v súlade
s technickými predpismi a bezpeènostnými predpismi.
(3) Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia,7) nemono na postupy pod¾a tohto zákona poui
slovenské technické normy8) urèené pod¾a § 13 ods. 1
písm. c) ako vhodné na posudzovanie podstatných
vlastností výrobku (ïalej len urèená norma) ani technické posúdenie vydané pod¾a § 3 (ïalej len SK technické posúdenie).
(4) Ak sa uvádza na domáci trh výrobok vyrobený
mimo územia Slovenskej republiky, k návodu na
pouitie výrobku, k bezpeènostným pokynom k výrobku, k informácii o riziku pre zdravie a bezpeènos, ktoré
výrobok predstavuje pri obvyklom pouití, ako aj k vyhláseniu o parametroch pod¾a osobitného predpisu9)
musí by pripojený aj preklad do tátneho jazyka.10)

) Èl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky
uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).
2
) Èl. 39 a 42 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
3
) Èl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
4
) Nariadenie (EÚ) è. 305/2011.
5
) Èl. 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
6
) Èl. 4 a 6 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
7
) Èl. 2 ods. 11 a 13 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
8
) § 5 ods. 2 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) Èl. 4 a 7 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
10
) Èl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
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§3
Technické posudzovanie
(1) Technické posudzovanie je postup vydávania SK
technického posúdenia, ktorý sa pouije, ak pre výrobok, ktorý má výrobca uvies na domáci trh, neexistuje
harmonizovaná norma, európske technické posúdenie
ani urèená norma.
(2) Obsahom technického posudzovania je zdokumentovanie
a) posúdenia výrobcom deklarovaných parametrov
podstatných vlastností výrobku z h¾adiska ich vplyvu na najmenej jednu základnú poiadavku na
stavby11) a
b) pozitívneho hodnotenia parametrov tých podstatných vlastností výrobku, ktoré sú relevantné vo
vzahu k jeho vhodnosti na pouitie v stavbe na zamý¾aný úèel.
(3) Zdokumentované parametre podstatných vlastností výrobku sa v SK technickom posúdení vyjadrujú
èíselne v úrovniach, limitnými hodnotami v triedach
alebo ich opisom. SK technické posúdenie sa vydáva
v tátnom jazyku.
(4) Náklady technického posudzovania znáa výrobca.
§4
Posudzovanie parametrov
(1) Pred uvedením výrobku na domáci trh výrobca
musí zabezpeèi posudzovanie parametrov.
(2) Obsahom posudzovania parametrov je overenie
nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku.
(3) Posudzovanie parametrov sa uskutoèòuje postupmi pod¾a systémov posudzovania parametrov, ktoré ustanovuje pre jednotlivé skupiny výrobkov vykonávací predpis vydaný pod¾a § 13 ods. 2.
(4) Náklady posudzovania parametrov znáa výrobca.
§5
Zjednoduené posudzovanie parametrov
(1) Výrobca môe pri urèovaní typu výrobku nahradi
skúku typu alebo výpoèet typu SK pecifickou technickou dokumentáciou, ktorou preukáe, e
a) podstatné vlastnosti výrobku dosahujú urèitú úroveò parametrov alebo e patria do urèitej triedy parametrov bez potreby ïalieho skúania alebo výpoètu,
alebo
b) výrobok zodpovedá typu výrobku u odskúaného
u iného výrobcu a pouije výsledky skúok získané
iným výrobcom s jeho súhlasom a na jeho zodpovednos za ich správnos.
11
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(2) Výrobca, ktorý je mikropodnikom,12) môe urèovanie typu výrobku na základe skúky typu nahradi
pouitím skúobných metód odliných od urèených
skúobných metód pod¾a urèenej normy, ak prostredníctvom SK pecifickej technickej dokumentácie preukáe rovnocennos pouitých skúobných metód so
skúobnými metódami pod¾a urèenej normy.
(3) SK pecifická technická dokumentácia musí preukazova, e výrobok má poadované parametre, pre
ktoré sa povauje za výrobok, ktorý dosahuje úroveò,
triedu alebo prahovú hodnotu pod¾a urèenej normy.
§6
SK vyhlásenie o parametroch
(1) Výrobca vypracuje k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností výrobku vo vzahu k základným poiadavkám na
stavby (ïalej len SK vyhlásenie o parametroch), ak to
ustanovuje vykonávací predpis vydaný pod¾a § 13 ods. 2.
SK vyhlásenie o parametroch sa vypracúva v tátnom jazyku.
(2) SK vyhlásenie o parametroch obsahuje najmä
a) údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, sídlo
a kontaktná adresa, miesto výroby, identifikaèné
èíslo (IÈO), ako aj meno a priezvisko splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený,
b) typ výrobku, èíslo výrobnej dávky, sériové èíslo, iný
prvok alebo údaj umoòujúci identifikáciu výrobku,
c) oznaèenie druhu a názov pouitej urèenej normy
alebo SK technického posúdenia,
d) údaj o zamý¾anom pouití výrobku v stavbe v súlade
s urèenou normou alebo SK technickým posúdením,
e) systém alebo systémy posudzovania parametrov výrobku, ktoré boli pouité,
f) údaje o autorizovanej osobe a o SK certifikáte, ktorý
vydala, alebo o protokoloch o skúkach alebo výpoètoch vykonaných v súlade s pouitým systémom posudzovania parametrov výrobku,
g) údaje o mieste technického posudzovania a oznaèenie SK technického posúdenia, ak sa na posudzovanie parametrov pouilo SK technické posúdenie,
h) výrobcom deklarované parametre podstatných
vlastností výrobku vyjadrené úrovòou, triedou alebo
opisom,
i) meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby oprávnenej za výrobcu podpísa SK vyhlásenie o parametroch, jej podpis a odtlaèok peèiatky výrobcu.
(3) Ak ide o výrobok, ktorý obsahuje chemickú látku,
ktorá je nebezpeèná pre zdravie alebo pre ivotné prostredie, výrobca je povinný k SK vyhláseniu o parametroch pripoji kartu bezpeènostných údajov.13)
(4) Výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch
v písomnej forme distribútorovi alebo inému odberate¾ovi spolu s prvou dodávkou výrobku.

) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 305/2011.
) Èl. 2 ods. 27 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
13
) Èl. 31 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES
a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
12
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(5) Návod na pouitie výrobku, bezpeènostné pokyny
k výrobku, ako aj informácia o riziku pre zdravie a bezpeènos, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom
pouití, musia by v tátnom jazyku a pripájajú sa k výrobku pri sprístupòovaní na domácom trhu.
§7
Certifikácia
(1) Certifikácia je postup posudzovania parametrov
a postup overovania zhody systému riadenia výroby.
Certifikáciu vykonáva autorizovaná osoba pod¾a urèenej normy alebo pod¾a SK technického posúdenia. Výsledkom certifikácie je SK certifikát.
(2) SK certifikátmi pod¾a tohto zákona sú:
a) certifikát o nemennosti parametrov podstatných
vlastností výrobku (ïalej len SK certifikát výrobku) a
b) certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ïalej len SK certifikát systému riadenia).
§8
Typ výrobku a skúky
(1) Skúkami na úèely posudzovania parametrov sú
skúka typu výrobku, plánovaná skúka a kontrolná
skúka. Výsledky skúok sa dokumentujú protokolmi
o skúkach a o výpoètoch.
(2) Typ výrobku14) sa urèuje pred uvedením výrobku
na domáci trh skúkou typu na vzorke výrobku odobratej výrobcom alebo sa urèuje na základe výpoètu
typu, tabu¾kových hodnôt alebo opisnej dokumentácie
výrobku pod¾a urèenej normy alebo pod¾a SK technického posúdenia. Urèovanie typu výrobku vykonáva pre
jednotlivé skupiny výrobkov autorizovaná osoba alebo výrobca v rozsahu pod¾a vykonávacieho predpisu
vydaného pod¾a § 13 ods. 2.
(3) Kontrolnou skúkou sa v intervaloch pod¾a urèenej normy alebo pod¾a SK technického posúdenia porovnávajú parametre podstatných vlastností vyrobeného výrobku s parametrami typu výrobku, ktoré boli
zistené pod¾a odseku 2. Kontrolnú skúku na vzorkách
výrobku pripraveného na sprístupnenie na domácom
trhu vykonáva alebo obstaráva jej vykonanie autorizovaná osoba.
(4) Plánovanou skúkou sa pod¾a plánu skúok zostavenom výrobcom porovnávajú poèas výroby parametre podstatných vlastností výrobku s parametrami
zistenými skúkou typu. Plánovanú skúku na vzorkách výrobku pripravených na sprístupnenie na domácom trhu vykonáva alebo obstaráva jej vykonanie výrobca.
(5) Na iados výrobcu alebo ak je to opodstatnené
z technických, ekonomických alebo logistických dôvodov, autorizovaná osoba môe uskutoèni skúky výrobku v skúobnom laboratóriu výrobcu alebo so súhlasom výrobcu v skúobnom laboratóriu tretej osoby
s pouitím skúobného zariadenia tohto laboratória.
Predtým musí autorizovaná osoba overi, èi sú splnené
14

) Èl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
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poiadavky skúobnej metódy, a vyhodnoti, èi skúobné zariadenie má platnú kalibráciu a èi je
zabezpeèená kvalita výsledkov skúok.
§9
Odoberanie vzoriek na skúku
(1) Vzorky výrobku potrebné na vykonanie skúky sa
odoberajú spôsobom a postupom pod¾a urèenej normy
alebo pod¾a SK technického posúdenia.
(2) Odobraté vzorky výrobku musia reprezentova
výrobok pripravený na sprístupnenie na domáci trh
a musia by oznaèené tak, aby nemohlo dôjs k zámene
s podobným výrobkom z rôznych miest výroby alebo od
rôznych výrobcov. O odobratí vzorky výrobku sa vyhotovuje protokol o odobratí vzorky.
(3) Oznaèenie odobratej vzorky výrobku musí obsahova najmä obchodné meno výrobcu, oznaèenie miesta
výroby, dátum a èas odobratia vzorky výrobku. Ak je
oznaèenie odobratej vzorky výrobku zakódované, musia
sa da tieto údaje zisti z protokolu o odobratí vzorky.
(4) Ak vzorky výrobku odobrala autorizovaná osoba,
protokol o odobratí vzorky obsahuje najmä
a) údaje o výrobcovi v rozsahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a)
a mieste výroby,
b) údaj o mieste odobratia vzorky vo výrobe,
c) údaj o mnostve rovnakých výrobkov v sklade alebo
vo výrobnej dávke, z ktorej sa odobrala vzorka, ak je
to dôleité na vykonanie skúky,
d) údaj o poète odobratých vzoriek výrobku,
e) identifikáciu výrobku pod¾a urèenej normy alebo
pod¾a SK technického posúdenia,
f) oznaèenie výrobku jeho výrobcom,
g) oznaèenie vzorky výrobku autorizovanou osobou,
h) oznaèenie podstatných vlastností výrobku, ktorých
parametre majú by predmetom skúky,
i) dátum odobratia vzorky výrobku,
j) meno a priezvisko zamestnanca autorizovanej osoby
a jeho podpis a meno a priezvisko zamestnanca výrobcu prítomného pri odobratí vzorky výrobku
a jeho podpis,
k) registraèné èíslo autorizovanej osoby.
§ 10
Protokol o skúke
(1) O kadej skúke výrobku sa vyhotovuje protokol
o skúke. Protokol o skúke musí obsahova najmä
a) údaje o výrobcovi v rozsahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a)
a o mieste výroby,
b) údaje o skúanom výrobku a o urèenej norme alebo
SK technickom posúdení,
c) údaje o spôsobe, mieste a èase odobratia vzorky výrobku a o osobe, ktorá odobrala vzorku,
d) oznaèenie skúobného laboratória a údaje o osobách, ktoré vykonali skúku výrobku,
e) oznaèenie skúobnej metódy alebo opis skúobného
postupu, pod¾a ktorého sa vykonala skúka výrobku,
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f) dátum a oznaèenie miesta vykonania skúky výrobku,
g) výsledok skúky výrobku a jeho analýzu, ak nepostaèuje výsledok skúky výrobku,
h) údaj o mieste a dátum doruèenia protokolu o skúke
iadate¾ovi o vykonanie skúky výrobku,
i) registraèné èíslo autorizovanej osoby, ktorá vykonala skúku výrobku,
j) podpis vedúceho skúobného laboratória.

surovín, polotovarov a komponentov, ktoré majú alebo
môu ma vplyv na vlastnosti výrobku, ako aj organizaèné a personálne zmeny v systéme riadenia výroby,
ktoré majú alebo môu ma vplyv na vnútornú kontrolu.

(2) Pri uznávaní údajov z predchádzajúcich skúok
typu sa v protokole o skúke musia preukáza vetky
údaje týkajúce sa identity skúaných vzoriek výrobkov
a pouitých skúobných metód.

(1) Systémom riadenia výroby je stála organizácia
vnútornej kontroly výrobcu, ktorá zabezpeèuje, aby
proces výroby a vyrobený výrobok boli v súlade s poiadavkami tohto zákona na nemennos parametrov podstatných vlastností výrobku pod¾a urèenej normy alebo
SK technického posúdenia.

§ 11
Inpekcie
(1) Inpekciami na úèely certifikácie sú poèiatoèná
inpekcia miesta výroby a systému riadenia výroby
(ïalej len poèiatoèná inpekcia) a priebený doh¾ad
nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby (ïalej len priebený
doh¾ad). Poèiatoènú inpekciu a priebený doh¾ad vykonáva autorizovaná osoba.
(2) Úèelom poèiatoènej inpekcie je zisti, èi je u výrobcu na vetkých miestach výroby zavedený systém
riadenia výroby a èi sú v organizaènej truktúre výrobcu utvorené organizaèné, personálne a technické predpoklady na trvalé udriavanie kvality výroby. V rámci
poèiatoènej inpekcie sa pred zaèatím výroby alebo po
podstatnej zmene technológie výroby posudzuje výroba
a podmienky uplatòovania vnútornej kontroly vo
vzahu k výrobe konkrétneho výrobku, vetkých jeho
variantov a skupín výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(3) Úèelom priebeného doh¾adu je sledova v priebehu
výroby, èi uplatòovaný systém riadenia výroby je v súlade
s poiadavkami urèenej normy alebo SK technického posúdenia a týmto zákonom a èi výrobca splnil opatrenia
uloené autorizovanou osobou pri poèiatoènej inpekcii
alebo pri predchádzajúcom priebenom doh¾ade.
(4) Plánovaný priebený doh¾ad sa uskutoèòuje na
podklade písomnej správy z poèiatoènej inpekcie v lehotách pod¾a plánu vykonávania priebeného doh¾adu
vypracovaného autorizovanou osobou na základe urèenej normy alebo na základe SK technického posúdenia.
(5) Neplánovaný priebený doh¾ad sa vykoná
a) na základe oznámenia výrobcu o zmene technológie
výroby alebo o zmene organizácie vnútornej kontroly
výroby,
b) na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených
predchádzajúcim priebeným doh¾adom alebo kontrolou vykonanou orgánom tátnej kontroly (§ 19
ods. 1),
c) pri obnovení výroby, ak preruenie výroby trvalo
dlhie ako 12 mesiacov.
(6) Èas medzi vykonaním priebeného doh¾adu pod¾a
odsekov 4 a 5 nesmie by dlhí ako 12 mesiacov.
(7) Výrobca je povinný bezodkladne oznámi autorizovanej osobe zmeny technológie výroby a pouitých

§ 12
Systém riadenia výroby

(2) Systém riadenia výroby zahàòa
a) vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich
kontrolné postupy,
b) vykonávanie kontrolných postupov pod¾a prevádzkových predpisov,
c) zaznamenávanie vykonaných kontrol a ich výsledkov,
d) vyuívanie výsledkov kontrol a vykonaných skúok
na nápravu zistenej nezhody parametrov podstatných vlastností výrobku s poiadavkami pod¾a urèenej normy alebo pod¾a SK technického posúdenia
a na úpravu kontrolných postupov s cie¾om odstráni príèinu tejto nezhody.
(3) Pod¾a druhu a zloenia výrobku, technológie jeho
výroby a citlivosti parametrov jeho podstatných vlastností na zmeny vo výrobe kontrolné postupy zahàòajú
vetky alebo len niektoré z týchto èinností:
a) opis a kontrolu vstupných surovín, polotovarov, komponentov alebo ich èastí alebo zloiek,
b) kontrolu pouívaného výrobného zariadenia v jednotlivých medzistupòoch výroby, najmä nastavenie
strojov a ich vybavenie.
(4) Uplatòovanie systému riadenia výroby musí výrobca organizova tak, aby výrobu opustili len výrobky,
ktoré preli vetkými kontrolnými postupmi urèenými
v prevádzkových predpisoch. Ak výrobok opustil výrobu a bol expedovaný skôr, ne výrobca zistil vetky výsledky kontrolných postupov, bezodkladne o tom upovedomí jeho odberate¾a.
(5) Výrobca je povinný vypracúva správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledova, èi
výrobok preiel vetkými kontrolnými postupmi pod¾a
prevádzkových predpisov. Zo správ musí jednoznaène
vyplýva, e výrobok má vetky parametre podstatných
vlastností pod¾a urèenej normy alebo pod¾a SK technického posúdenia. Pri vyhodnocovaní výsledkov kontrolných postupov sa prednostne uplatòujú tatistické
metódy.
(6) Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze alebo
medzistupni výroby zistí, e vyrábaný výrobok nemá
parametre podstatných vlastností pod¾a urèenej normy
alebo pod¾a SK technického posúdenia, výrobca je povinný bezodkladne vykona úkony na odstránenie príèin zistenej nezhody. Po odstránení nezhody výrobca
zabezpeèí opakovanie kontrolných postupov urèených
prevádzkovými predpismi. Výrobky, ktoré nie sú v zho-
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de s parametrami podstatných vlastností pod¾a urèenej
normy alebo pod¾a SK technického posúdenia, výrobca
bezodkladne vyradí z dodávky urèenej na sprístupnenie na domácom trhu, vhodne ich oznaèí a a do rozhodnutia o ich pouití uskladní ich oddelene od ostatných výrobkov.
(7) Výrobca je povinný pre kadé miesto výroby,
v ktorom sa vyrába výrobok, jeho èas alebo zloka,
a pre kadý stupeò výroby poveri zamestnanca, aby
zabezpeèoval postupy posudzovania parametrov podstatných vlastností výrobku, zisoval a zaznamenával
vetky prípady nezhody s urèenou normou alebo s SK
technickým posúdením a urèoval opatrenia na odstránenie zistenej nezhody. Poverený zamestnanec musí
ma potrebné vedomosti o systéme riadenia výroby
a o technológii výroby.
(8) Výrobca je povinný zabezpeèi, aby sa na kontrolné postupy pouívali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.15) Na kontrolné postupy
musí ma výrobca kontrolné, skúobné a meracie zariadenia a ostatné potrebné vybavenie. Ak výrobca
nemá také zariadenie alebo vybavenie, je povinný zabezpeèi, aby kontrolné postupy vykonala iná osoba,
ktorá má potrebné zariadenie a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich pouívanie.
(9) Výrobca je povinný vies dokumentáciu systému
riadenia výroby, v ktorej zaznamenáva opis výroby, dátum výroby, pouitý kontrolný postup, zistené výsledky
a kritériá zhody parametrov podstatných vlastností výrobku.
(10) Výrobca je povinný po celý èas výroby a 10 rokov
odo dòa jej skonèenia uchováva úplnú dokumentáciu
o výrobku a o jednotlivých ariach vyrobeného výrobku vrátane výrobných detailov a údajov o parametroch
podstatných vlastností výrobku, ako aj záznamy o tom,
komu bol expedovaný výrobok alebo jeho are ako prvému odberate¾ovi. Výrobok a jeho are musia by jednoznaène identifikovate¾né a podrobnosti o jeho výrobe
spätne vysledovate¾né.
§ 13
Pôsobnos Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
a) spolupracuje s inými ústrednými orgánmi tátnej
správy vo veciach týkajúcich sa harmonizovaných
technických pecifikácií, európskych technických
15

)
)
17
)
18
)
19
)
16

20

)
)
22
)
23
)
24
)
21

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)
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posúdení, urèených noriem a SK technických posúdení a pri zabezpeèovaní jednotného uplatòovania
právnych predpisov o výrobkoch,
spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky pri navrhovaní a tvorbe slovenských technických noriem
vzahujúcich sa na výrobky a pri zabezpeèovaní zruenia urèených noriem na konci obdobia ich paralelnej platnosti s harmonizovanými normami,
urèuje, ktoré slovenské technické normy sú urèenými normami, a zruuje ich urèenie,
zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej
republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo16)
a urèuje predstavite¾ov Slovenskej republiky v európskych sektorových skupinách pre stavebníctvo,
v Organizácii orgánov technického posudzovania17)
a v Skupine notifikovaných osôb,18)
plní úlohy kontaktného miesta pre výrobky pod¾a
osobitných predpisov,19)
je prísluné
1. na autorizáciu právnických osôb a na zmenu a odnímanie autorizácií,
2. na vymenovanie, monitorovanie, hodnotenie a zruenie orgánu technického posudzovania pod¾a
osobitného predpisu20) a na informovanie Komisie
a èlenských tátov o postupoch, ktoré pritom
uplatòuje,
je notifikujúcim orgánom21) a informuje Komisiu
a èlenské táty o postupe notifikácie autorizovanej
osoby22) a oznamuje Komisii a èlenským tátom notifikované osoby,23)
je oprávnené podáva formálne námietky voèi harmonizovaným normám a voèi európskym hodnotiacim dokumentom,24)
uhrádza autorizovaným osobám na technické posudzovanie kadoroèný príspevok na èinnos Organizácie orgánov technického posudzovania a príspevok na úèas slovenského zástupcu v tejto
organizácii,
zverejòuje na svojom webovom sídle
1. oznámenia o udelení, zmene a odòatí autorizácií,
2. oznámenia o vydaní a zruení európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických
posúdení v pôvodnom jazyku a v preklade do tátneho jazyka, ako aj SK technických posúdení
v tátnom jazyku,
3. oznámenia o období paralelnej platnosti urèených noriem a harmonizovaných noriem,
4. zoznam urèených noriem a aktualizuje ho,
5. metodické usmernenia týkajúce sa èinnosti autorizovaných osôb a výrobcov,

§ 19 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
Èl. 64 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 31 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 55 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa
uplatòovania urèitých vnútrotátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom
èlenskom táte a ktorým sa zruuje rozhodnutie è. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), èl. 10 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 29 a 30 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 40 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 42 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 39 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
Èl. 18 a 25 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
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6. správy o opatreniach vydaných pod¾a odseku 3,
7. iné informácie a údaje týkajúce sa technických
pecifikácií a èinnosti autorizovaných osôb,
k) vydáva na iados výrobcu stanovisko o zatriedení
výrobku do systému posudzovania parametrov
a o tom, èi ide o výrobok, ak je o tom pochybnos
v èinnosti autorizovaných osôb alebo pri výkone doh¾adu nad domácim trhom,
l) poskytuje na poiadanie autorizovanej osoby odborné stanovisko, ako pouíva právne predpisy, harmonizované normy, európske technické posúdenie,
urèené normy a SK technické posúdenie.
(2) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorým ustanoví zoznam skupín výrobkov, na
ktoré sa vzahuje posudzovanie parametrov, systémy
posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch.
(3) Ministerstvo vydáva opatrenia, ktorými pre výrobky sprístupòované na domácom trhu urèuje podstatné vlastnosti, ktorých parametre pod¾a jednotlivých
harmonizovaných noriem, európskych technických posúdení alebo urèených noriem výrobca musí deklarova v SK vyhlásení o parametroch.
Autorizácia
§ 14
(1) Ministerstvo môe autorizova len právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
a) zamestnáva potrebný poèet zamestnancov s odbornými vedomosami a dostatoènými skúsenosami
na posudzovanie parametrov,
b) má vypracovaný opis postupov, pod¾a ktorých sa
uskutoèòuje posudzovanie parametrov, a zabezpeèenú transparentnos a reprodukovate¾nos týchto
postupov,
c) má zavedené postupy, v ktorých sa rozliuje medzi
úlohami autorizovanej osoby a inými èinnosami,
d) má materiálne prostriedky a personálne zabezpeèenie potrebné na odborné a administratívne úlohy
súvisiace s èinnosami, na ktoré má by autorizovaná, a prístup k potrebnému technickému vybaveniu
a k meracím zariadeniam,
e) uplatòuje systém riadenia zaruèujúci nestrannos
vrcholového manamentu a zamestnancov, ktorí
uskutoèòujú posudzovanie parametrov,
f) má zavedený systém odmeòovania vrcholového
manamentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú
skúky a kontrolu výroby, ktorý nie je zaloený na
poète úkonov ani na ich výsledkoch.
(2) tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu
právnickej osoby pod¾a odseku 1 musí by bezúhonný.
Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje
ten, kto bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných èinov korupcie, legalizácie príjmu z trestnej èinnosti, pokodzovania finanèných záujmov Európskych
spoloèenstiev, neoprávneného podnikania alebo podvodu. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace.
25
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(3) Na autorizáciu nie je právny nárok. Ministerstvo
autorizuje to¾ko právnických osôb a v takej skladbe,
aby bola dostatoèná kapacita technického posudzovania a posudzovania parametrov.
(4) Ministerstvo pri autorizácii uzná rozhodnutie
o akreditácii25) alebo môe uzna iné nálezy svedèiace
o splnení poiadaviek autorizácie pod¾a odseku 1.
a)
b)
c)
d)

(5) Ministerstvo môe autorizova právnickú osobu
na certifikáciu výrobkov,
na certifikáciu riadenia výroby,
ako skúobné laboratórium,
na technické posudzovanie.

(6) Právnická osoba môe by autorizovaná na vetky èinnosti pod¾a odseku 5 alebo len na niektoré z nich.
Výrobcu mono autorizova len ako skúobné laboratórium.
(7) Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vykonáva pod¾a prísluného systému posudzovania parametrov urèovanie typu výrobku, poèiatoèné inpekcie, priebený doh¾ad, kontrolné skúky a vydáva SK
certifikáty výrobku.
(8) Autorizovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby vykonáva pod¾a prísluného systému posudzovania parametrov poèiatoèné inpekcie, priebený doh¾ad a vydáva SK certifikáty systému riadenia.
(9) Autorizované skúobné laboratórium vykonáva
urèovanie typu výrobku.
(10) Autorizovaná osoba na technické posudzovanie
vykonáva technické posudzovanie a vydáva SK technické posúdenia.
(11) Zamestnanci iadate¾a o autorizáciu, ktorí sa
budú podie¾a na èinnostiach, na ktoré má by iadate¾
autorizovaný, musia
a) ma dostatoèné vedomosti o èinnostiach, ktoré bude
vykonáva autorizovaná osoba vrátane uplatnite¾ných urèených noriem a vyhotovovania certifikátov,
záznamov a protokolov pod¾a tohto zákona,
b) zachováva mlèanlivos o údajoch a informáciách,
ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej èinnosti; to neplatí vo vzahu k notifikovaným osobám a k orgánom
technického posudzovania iných èlenských tátov.
(12) Autorizovaná osoba môe v rozsahu svojej autorizácie a so súhlasom výrobcu poveri inú osobu, aby
v jej mene vykonala niektorý úkon. V protokole o skúke a v správe o inpekcii sa uvedie, ktorý úkon vykonala poverená osoba.
(13) Autorizovaná osoba je povinná bezodkladne
oznamova ministerstvu zmeny v technickej základni
a v poiadavkách pod¾a odseku 1, ktoré majú význam
pre posúdenie spôsobilosti vykonáva èinnos ako
autorizovaná osoba. Ministerstvo na základe oznámenia rozhodne o zmene rozhodnutia o autorizácii, ak sa
zmenou nestala autorizovaná osoba organizaène alebo
technicky nespôsobilou.
(14) Autorizovaná osoba je povinná ku dòu zaèatia
èinnosti uzatvori poistenie zodpovednosti za kodu

) § 5 zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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spôsobenú èinnosou, na ktorú je autorizovaná, a by
poistená po celý èas výkonu èinnosti.
§ 15
(1) Ministerstvo autorizuje právnickú osobu na základe iadosti. iados o autorizáciu obsahuje
a) údaje o iadate¾ovi v rozsahu obchodné meno, IÈO,
sídlo a kontaktná adresa,
b) údaje o tatutárnom orgáne alebo èlenoch tatutárneho orgánu iadate¾a a o zodpovednom zástupcovi,
ak je ustanovený, v rozsahu meno, priezvisko, tituly,
najvyie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca
prax v oblasti certifikácie výrobkov, certifikácie riadenia výroby, technického osvedèovania alebo technického posudzovania,
c) údaje o technickej základni iadate¾a a jej vybavenosti,
d) poadovaný rozsah autorizácie pod¾a § 14 ods. 5,
e) oznaèenie skupiny výrobkov, na ktorú sa iada autorizácia,
f) údaje a doklady preukazujúce splnenie poiadaviek
pod¾a § 14 ods. 1 a pod¾a písmen a) a c).
(2) Ak sa iadate¾ovi vyhovie v plnom rozsahu, ministerstvo rozhodnutie o autorizácii len vyznaèí v spise
a iadate¾ovi vydá len osvedèenie o autorizácii.
(3) Ministerstvo zaène z vlastného podnetu konanie
o odòatie autorizácie, ak zistí, e napriek upozorneniu
orgánu tátneho doh¾adu a uloenej pokute
a) autorizovaná osoba nevykonáva èinnosti, na ktoré
bola autorizovaná, viac ako 12 mesiacov,
b) autorizovaná osoba poruuje postupy posudzovania
parametrov alebo pouíva neoverené alebo nekalibrované meracie zariadenie,
c) autorizovaná osoba stratila spôsobilos nestranne
a objektívne posudzova parametre a ich vhodnos
na pouitie v stavbe na zamý¾aný úèel zmenou výkonného manamentu alebo zmenou kvalifikaènej
truktúry zamestnancov,
d) technická základòa autorizovanej osoby a jej vybavenie meracími zariadeniami sa stali nepouite¾nými.
(4) Lehota na rozhodnutie pod¾a odsekov 1 a 3 je
90 dní odo dòa zaèatia konania.
§ 16
Notifikácia
(1) Notifikovanou osobou je autorizovaná osoba, ktorú ministerstvo oznámilo Komisii a ostatným èlenským
tátom.
(2) Ministerstvo notifikuje autorizovanú osobu, ktorá spåòa poiadavky uvedené v odsekoch 3 a 5 a v osobitnom predpise.26) Tieto poiadavky musí spåòa po
celý èas, keï bude notifikovanou osobou. Ak notifikovaná osoba má poboèky alebo subdodávate¾ov, musí
zabezpeèi, aby aj poboèky a subdodávatelia spåòali
26
27

) Èl. 43 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
) Èl. 47 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
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poiadavky uvedené v odsekoch 3 a 5 a v osobitnom
predpise.26)
(3) Autorizovanú osobu, ktorá patrí do obchodného
zdruenia alebo profesijného zväzu zdruujúceho podnikate¾ov zapojených do navrhovania, výroby, dodávania, montáe, pouívania alebo údrby výrobkov, ktorých parametre je oprávnená posudzova, môe
ministerstvo notifikova len vtedy, ak sa v notifikaènom
postupe preukáe, e pri posudzovaní parametrov je
nezávislá od orgánov obchodného zdruenia alebo profesijného zväzu, e nie je výrobcom, dovozcom, distribútorom alebo splnomocneným zástupcom ani majetkovo alebo personálne prepojená s výrobcom, dovozcom,
distribútorom alebo splnomocneným zástupcom, ktorý
uvádza výrobok na domáci trh alebo na vnútorný trh
Európskej únie alebo ho sprístupòuje na týchto trhoch,
a e ani inak nie je v konflikte záujmov, najmä poskytovaním poradenských sluieb obchodnému zdrueniu,
profesijnému zväzu, výrobcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo splnomocnenému zástupcovi.
(4) Notifikovaná osoba, jej vrcholový manament
a zamestnanci uskutoèòujúci posudzovanie parametrov nesmú by projektantom, výrobcom, dodávate¾om,
montánikom, kupujúcim, vlastníkom, pouívate¾om
ani údrbárom výrobkov, ktorých parametre sú oprávnení posudzova, ani splnomocneným zástupcom niektorého z nich; to neplatí, ak ide o pouívanie výrobku
v rámci èinnosti autorizovanej osoby alebo o pouívanie výrobku na osobné úèely vrcholového manamentu
a ostatných zamestnancov.
(5) Notifikovaná osoba, jej vrcholový manament
a zamestnanci uskutoèòujúci úlohy v procese posudzovania parametrov sa nesmú priamo zapoji do navrhovania, výroby, zhotovovania stavby, predaja, montáe, pouívania a údrby výrobkov, ktorých parametre
sú oprávnení posudzova, ani nesmú by splnomocnení zastupova osoby zapojené do týchto èinností alebo
im poskytova poradenské sluby.
(6) Ministerstvo notifikuje na iados autorizovanej
osoby. iados o notifikáciu obsahuje
a) údaje o iadate¾ovi v rozsahu obchodné meno, IÈO,
sídlo a kontaktná adresa,
b) údaje o tatutárnom orgáne alebo èlenoch tatutárneho orgánu iadate¾a a o zodpovednom zástupcovi,
ak je ustanovený, v rozsahu meno a priezvisko, tituly, najvyie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca
prax v certifikácii alebo v skúobníctve,
c) údaje o technickej základni iadate¾a a jej vybavenosti,
d) údaje a doklady preukazujúce splnenie poiadaviek
pod¾a odsekov 3 a 5 a pod¾a písmen a) a c) a
e) údaje pod¾a osobitného predpisu.27)
(7) Ministerstvo informuje Komisiu o postupe posudzovania iadate¾a o notifikáciu a o notifikácii autorizovanej osoby a o postupe monitorovania èinnosti notifikovaných osôb v procese posudzovania parametrov
a o zmenách v týchto postupoch prostredníctvom elek-
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tronického nástroja vyvinutého a spravovaného Komisiou.
§ 17
Vymenovanie orgánu technického posudzovania
(1) Orgánom technického posudzovania je autorizovaná osoba pre technické posudzovanie, ktorú ministerstvo oznámilo Komisii a ostatným èlenským tátom
pre jednu alebo nieko¾ko výrobkových oblastí pod¾a
osobitného predpisu.28)
(2) Ministerstvo môe vymenova za orgán technického posudzovania autorizovanú osobu na technické posudzovanie, ktorá spåòa poiadavky uvedené v osobitnom predpise.29) Tieto poiadavky musí spåòa po celý
èas, keï bude orgánom technického posudzovania.
(3) Ministerstvo vymenúva orgán technického posudzovania na základe iadosti autorizovanej osoby na
technické posudzovanie. iados o vymenovanie za orgán technického posudzovania obsahuje
a) údaje o iadate¾ovi v rozsahu obchodné meno, IÈO,
sídlo a kontaktná adresa,
b) údaje o tatutárnom orgáne alebo èlenoch tatutárneho orgánu iadate¾a a o zodpovednom zástupcovi,
ak je ustanovený, v rozsahu meno a priezvisko, tituly, najvyie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca
prax v technickom posudzovaní alebo v technickom
osvedèovaní,
c) údaje o technickej základni iadate¾a a jej vybavenosti,
d) údaje a doklady preukazujúce splnenie poiadaviek
pod¾a písmen a) a c) a
e) údaje o splnení poiadaviek pod¾a osobitného predpisu.29)
§ 18
tátny doh¾ad
(1) Ministerstvo vykonáva tátny doh¾ad nad èinnosou orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných osôb. Ministerstvo
a) monitoruje a hodnotí èinnos orgánov technického
posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných osôb a vykonáva opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v ich èinnosti,
b) dbá, aby nové právne predpisy a ich zmeny neobmedzovali ani nesaovali prístup výrobkov s oznaèením CE na domáci trh a aby systémy posudzovania
parametrov pri výrobkoch, ktorých parametre vyplývajú z harmonizovaných technických pecifikácií
a z európskych technických posúdení, boli s nimi
v súlade,
c) poskytuje na poiadanie Komisie informácie v súvislosti s podkladmi na vymenovanie orgánu technického posudzovania a o zachovaní spôsobilosti orgá28
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nu technického posudzovania a v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu a o zachovaní spôsobilosti notifikovanej osoby,
d) ukladá pokuty za správne delikty pod¾a § 27 ods. 1
a 3.
(2) Zamestnanci poverení výkonom tátneho doh¾adu pod¾a odseku 1 sú
a) oprávnení vstupova na pracoviská orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
b) oprávnení nahliada do dokumentácie orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
c) oprávnení poadova od zamestnancov orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby vysvetlenia týkajúce sa ich èinnosti,
d) povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone tátneho doh¾adu,
a to aj po skonèení zamestnaneckého pomeru; tejto
povinnosti ich môe zbavi ten, koho sa skutoènos
týka.
§ 19
Doh¾ad nad domácim trhom
(1) Doh¾ad nad domácim trhom a kontrolu výrobkov
uvedených a sprístupnených na domácom trhu vykonáva orgán tátnej kontroly, ktorým je Slovenská obchodná inpekcia.
(2) Orgán tátnej kontroly
a) vykonáva kontrolu a ukladá opatrenia a pokuty pod¾a osobitného predpisu30) a pod¾a tohto zákona,
b) uskutoèòuje opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré
predstavujú riziko pre zdravie a bezpeènos,31)
c) uskutoèòuje opatrenia pri zistení formálnej nezhody, informuje o výsledkoch hodnotenia a prijatých opatreniach Komisiu a èlenské táty pod¾a osobitného predpisu,32)
d) môe navrhnú autorizovanej osobe zruenie SK
certifikátu alebo SK technického posúdenia.
(3) Ak orgán tátnej kontroly zistí kontrolou alebo na
základe dôkazu získaného z iného èlenského tátu, e
výrobok, uvedený na domáci trh, neposkytuje dostatoènú úroveò bezpeènosti vyadovanú technickými
pecifikáciami a týmto zákonom, môe odmietnu jeho
sprístupòovanie na domácom trhu a prikáza jeho
spätné prevzatie alebo stiahnutie z domáceho trhu.
Môe tak urobi, ak
a) písomne informoval výrobcu, dovozcu, distribútora
alebo splnomocneného zástupcu, ktoré ustanovenia
tohto zákona sú prekákou sprístupòovania výrobku na domácom trhu, a vyzval ho v urèenej lehote vyjadri sa a poskytnú dôkaz o dostatoènej úrovni
bezpeènosti výrobku,

) Príloha IV tabu¾ka 1 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
) Èl. 30 a príloha IV tabu¾ka 2 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
30
) § 6 a 9 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
31
) § 20 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
32
) Èl. 56 a 59 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
29
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b) preukázal na základe výsledkov kontrolnej skúky
na odobratej vzorke v distribúcii a získaných poznatkov o podstatných vlastnostiach výrobku nedostatoènú úroveò bezpeènosti výrobku a
c) pred koneèným rozhodnutím zoh¾adnil vyjadrenie
výrobcu, dovozcu, distribútora alebo splnomocneného zástupcu pod¾a písmena a).
Konania
§ 20
Základné ustanovenia
(1) Na konania pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,33) ak tento zákon
alebo osobitný predpis neustanovujú inak.34)
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) vydávanie a zruovanie SK certifikátov,
b) vydávanie a zruovanie SK technických posúdení,
c) notifikáciu autorizovaných osôb a na zruovanie notifikácie,
d) vymenúvanie autorizovaných osôb za orgán technického posudzovania a na zruovanie vymenovania,
e) urèovanie, ktoré slovenské technické normy sú urèené normy, a na zruovanie ich urèenia,
f) vybavovanie námietok proti úkonom orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
g) preskúmanie vybavenia námietok ministerstvom.
§ 21
Konanie o vydanie SK certifikátu
(1) Konanie o vydanie SK certifikátu je zaèaté dòom
doruèenia písomnej iadosti výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu autorizovanej osobe
oprávnenej na certifikáciu prísluného výrobku alebo
skupiny výrobkov.
(2) iados o vydanie SK certifikátu obsahuje
a) údaje o iadate¾ovi v rozsahu obchodné meno, IÈO
a kontaktná adresa,
b) údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IÈO
a kontaktná adresa, ak iadate¾om nie je výrobca,
c) miesto výroby, kde sa vyrába výrobok a uplatòuje
systém riadenia výroby,
d) údaje o výrobku, najmä
1. jeho druhové oznaèenie a obchodný názov,
2. oznaèenie jeho vetkých typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
3. úèel jeho pouitia v stavbe a prípadné obmedzenia pouitia,
4. oznaèenie urèenej normy alebo SK technického
posúdenia, ktoré sa na výrobok vzahuje,
e) údaj o tom, èi má ís o certifikáciu výrobku alebo
o certifikáciu systému riadenia výroby.
(3) Ak iados nemá náleitosti pod¾a odseku 2 alebo
má iný nedostatok, pre ktorý nemono v konaní pokra33

èova, autorizovaná osoba písomne vyzve iadate¾a,
aby v urèenej lehote iados doplnil alebo odstránil jej
iný nedostatok. Ak to iadate¾ v urèenej lehote neurobí,
autorizovaná osoba v konaní nepokraèuje a iados
vráti iadate¾ovi.
(4) Autorizovaná osoba do desiatich pracovných dní
odo dòa, keï je iados úplná, odole iadate¾ovi návrh
zmluvy o podmienkach certifikácie. Na obsah a formu
zmluvy sa primerane vzahujú ustanovenia o zmluve
o kontrolnej èinnosti.35) Ak iadate¾ návrh zmluvy odmietne alebo ak zmluva nevznikne z iného dôvodu,
autorizovaná osoba v konaní nepokraèuje a iados
vráti iadate¾ovi.
(5) Autorizovaná osoba pred uzavretím zmluvy nepokraèuje v konaní a iados vráti iadate¾ovi, ak
a) iadate¾ vzal iados spä,
b) zistí, e
1. nie je prísluná na certifikáciu v rozsahu podanej
iadosti,
2. autorizácia jej bola odòatá po podaní iadosti,
3. neexistuje urèená norma ani SK technické posúdenie, pod¾a ktorých mono uskutoèni certifikáciu,
4. výrobca zanikol bez právneho nástupcu po zaèatí
konania,
5. výrobok, ktorý je uvedený v iadosti, sa prestal vyrába, alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená, alebo
c) v tej istej veci prebieha certifikácia u inej autorizovanej osoby.
(6) iadate¾ môe vzia iados spä len do uzavretia
zmluvy.
(7) iadate¾ môe odstúpi od zmluvy, ak autorizovaná osoba neplní zmluvu alebo je najmenej dva mesiace neèinná.
(8) Autorizovaná osoba môe odstúpi od zmluvy,
ak výrobca neplní zmluvu, je najmenej dva mesiace neèinný a bez jeho súèinnosti nemono v plnení zmluvy
pokraèova alebo ak vznikne prekáka v plnení zmluvy
pod¾a odseku 5.
(9) Ak sa systémami posudzovania parametrov preukáe, e parametre podstatných vlastností výrobku
alebo systém riadenia výroby sú v zhode s parametrami
pod¾a urèenej normy alebo SK technického posúdenia,
autorizovaná osoba vydá SK certifikát.
(10) Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov
vydá SK certifikát výrobku na základe skúok a inpekcií v systéme posudzovania parametrov, ktorý sa pod¾a
vykonávacieho predpisu vydaného pod¾a § 13 ods. 2
vzahuje na skupinu výrobkov.
(11) Autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá SK certifikát systému riadenia na základe poèiatoènej inpekcie a priebeného doh¾adu
v rozsahu pod¾a vykonávacieho predpisu vydaného
pod¾a § 13 ods. 2.
(12) Ak sa systémami posudzovania parametrov nepreukáe zhoda parametrov podstatných vlastností vý-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Èl. 47 a 48 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
35
) § 591 a 600 Obchodného zákonníka.
34
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robku alebo systému riadenia výroby s poadovanými
parametrami pod¾a urèenej normy alebo SK technického posúdenia, autorizovaná osoba nevydá SK certifikát
a iadate¾ovi to oznámi aj s dôvodom, pre ktorý nevydala SK certifikát.
(13) SK certifikát výrobku obsahuje
a) údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné
meno, sídlo, IÈO a èíslo autorizácie,
b) oznaèenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IÈO
a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát
vzahuje,
c) údaje o výrobku v rozsahu druhové oznaèenie, obchodný názov, oznaèenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
d) údaje o úèele pouitia v stavbe pod¾a urèenej normy
alebo pod¾a SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach pouitia,
e) oznaèenie urèenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát, a informáciu o podstatných vlastnostiach výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennos sa
overovala,
f) názov a èíslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g) údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h) meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa SK certifikát, jej podpis a odtlaèok peèiatky autorizovanej osoby.
(14) SK certifikát systému riadenia obsahuje
a) údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné
meno, sídlo, IÈO a èíslo autorizácie,
b) oznaèenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IÈO
a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát
vzahuje,
c) údaje o výrobku v rozsahu druhové oznaèenie a obchodný názov,
d) údaje o úèele pouitia v stavbe pod¾a urèenej normy
alebo SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach pouitia,
e) oznaèenie urèenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát,
f) názov a èíslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g) údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h) meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa SK certifikát, jej podpis a odtlaèok peèiatky autorizovanej osoby.
(15) SK certifikát je platný odo dòa, ktorý je v òom
uvedený ako deò platnosti. SK certifikát sa vydáva
s platnosou na neurèitý èas. Autorizovaná osoba obmedzí platnos SK certifikátu, ak o to poiada iadate¾,
a to na èas, ktorý uviedol v iadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môe obmedzi platnos SK
certifikátu aj vtedy, ak
a) výrobca pripravuje zmenu technológie výroby alebo
zmenu systému riadenia výroby, a to na èas vykonania zmeny,
b) údaje o výrobku alebo systéme riadenia výroby majú
èasovo obmedzenú platnos, a to na èas ich platnosti,
c) odstránenie zistenej nepodstatnej odchýlky od urèenej normy alebo od SK technického posúdenia
vyaduje systémovú zmenu v technológii výroby alebo zmenu v systéme riadenia výroby, a to na èas ich
uskutoènenia, najviac vak na pä rokov.
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(16) SK certifikát sa doruèuje iadate¾ovi do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná osoba zverejní na svojom webovom sídle.
(17) SK certifikát mono kopírova len ako celok. Kopírova len jeho èas mono len so súhlasom autorizovanej osoby, ktorá ho vydala.
(18) Výrobca môe vyda a zverejni SK vyhlásenie
o parametroch najskôr v deò nasledujúci po dni zaèiatku platnosti SK certifikátu.
(19) Ak sa poèas platnosti SK certifikátu zmenia údaje, ktoré sú jeho obsahom, ale zmena nie je dôvodom na
jeho zruenie, autorizovaná osoba vydá na základe iadosti SK certifikát obsahujúci nové údaje a výrobca na
jeho základe vydá nové SK vyhlásenie o parametroch.
§ 22
Konanie o zruenie SK certifikátu
(1) Autorizovaná osoba zaène konanie o zruenie SK
certifikátu, ak zistí, e
a) výrobca neodstránil v urèenej lehote nezhodu výrobku alebo systému riadenia výroby,
b) parametre podstatných vlastností výrobku pod¾a výsledku kontrolných skúok nie sú v zhode s parametrami v SK vyhlásení o parametroch alebo s výsledkami skúky typu výrobku,
c) systém riadenia výroby trvalo nezabezpeèuje poadovanú úroveò kontroly výroby,
d) výrobca uskutoènil zmenu technológie výroby alebo zmenu pouitých surovín, polotovarov alebo komponentov,
ktoré majú taký podstatný vplyv na parametre podstatných vlastností výrobku, e je potrebná nová certifikácia,
e) výrobca neumonil autorizovanej osobe alebo jej
subdodávate¾ovi vykona priebený doh¾ad alebo
kontrolné skúky.
(2) Konanie o zruenie SK certifikátu je zaèaté dòom
doruèenia oznámenia o zaèatí konania tomu, kto bol
iadate¾om v konaní o vydanie SK certifikátu.
(3) Ak sa v konaní o zruenie SK certifikátu preukáe
niektorý z dôvodov pod¾a odseku 1, autorizovaná osoba
SK certifikát zruí po písomnom vyjadrení sa výrobcu
k dôvodu pod¾a odseku 1. Ak o zruenie SK certifikátu
poiadal výrobca, autorizovaná osoba SK certifikát bezodkladne zruí bez ïalieho skúmania.
(4) Oznámenie o zruení SK certifikátu sa doruèuje
tomu, kto bol iadate¾om o vydanie SK certifikátu, a orgánu tátnej kontroly a zverejòuje sa na webovom sídle
autorizovanej osoby. Ak SK certifikát bol vydaný na základe SK technického posúdenia, doruèuje sa oznámenie o zruení SK certifikátu aj autorizovanej osobe na
technické posudzovanie.
(5) Dòom doruèenia oznámenia o zruení SK certifikátu iadate¾ovi stráca platnos SK vyhlásenie o parametroch, ktoré bolo vydané na jeho podklade.
§ 23
Konanie o vydanie SK technického posúdenia
(1) Konanie o vydanie SK technického posúdenia je
zaèaté dòom doruèenia písomnej iadosti výrobcu,
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jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu príslunej autorizovanej osobe na technické posudzovanie.
(2) iados o vydanie SK technického posúdenia obsahuje
a) údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IÈO,
sídlo a kontaktná adresa,
b) údaje o výrobku, najmä jeho oznaèenie, zaradenie
do skupiny výrobkov, podrobný technický opis
a technické výkresy,
c) výsledky vykonaných skúok, výpoètov a iných úkonov, ktoré majú význam pre vydanie SK technického
posúdenia,
d) údaje o rozsahu vhodnosti pouitia výrobku v stavbe,
e) údaje o výrobe výrobku a miestach výroby výrobku,
f) údaje o systéme riadenia výroby, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpeèení a technickom vybavení,
g) oznaèenie technického predpisu alebo technickej
normy, ktorá nie je urèenou normou, ale jej obsah
má by pouitý ako podklad na technické posudzovanie.
(3) Ak iados nemá náleitosti pod¾a odseku 2, autorizovaná osoba písomne vyzve iadate¾a, aby v urèenej
lehote iados doplnil. Ak iadate¾ iados v urèenej lehote nedoplní, autorizovaná osoba v konaní nepokraèuje a iados vráti iadate¾ovi.
(4) Autorizovaná osoba do 30 pracovných dní odo
dòa, keï je iados úplná, odole iadate¾ovi návrh
zmluvy o podmienkach technického posudzovania. Na
obsah a formu zmluvy sa primerane vzahujú ustanovenia o zmluve o kontrolnej èinnosti.35) Ak iadate¾ návrh zmluvy odmietne alebo ak zmluva nevznikne z iného dôvodu, autorizovaná osoba v konaní nepokraèuje
a iados vráti iadate¾ovi.
(5) Výrobca je povinný umoni zamestnancom autorizovanej osoby vstup do vetkých prevádzok, kde sa
výrobok vyrába alebo uskladòuje. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Autorizovaná osoba môe odstúpi od zmluvy aj vtedy, ak iadate¾ v urèenej lehote neuhradil ani na opakovanú
výzvu v zmluve dohodnutú odplatu za úkony technického posudzovania alebo preddavok tejto odplaty.
(6) Autorizovaná osoba pred vydaním SK technického posúdenia overí alebo obstará overenie parametrov
relevantných podstatných vlastností výrobku vo
vzahu k deklarovanému pouitiu a posúdi alebo obstará posúdenie systému riadenia výroby v miestach
výroby výrobku a zistené výsledky porovná s predpisom alebo normou pod¾a odseku 2 písm. g). Ak iadate¾
neuviedol v iadosti iadny predpis alebo normu pod¾a
odseku 2 písm. g) alebo ak z uvedeného predpisu alebo
normy nevyplývajú parametre podstatných vlastnosti
výrobku, autorizovaná osoba ich iadate¾ovi navrhne
a ak iadate¾ s nimi súhlasí, overí alebo obstará overenie parametrov dohodnutých podstatných vlastností
výrobku a posúdi alebo obstará posúdenie systému riadenia výroby v miestach výroby výrobku.
(7) Ak sa úkonmi pod¾a odseku 6 preukáe pozitívne
hodnotenie parametrov podstatných vlastností výrobku vo vzahu k výrobcom deklarovanému pouitiu
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v stavbe, autorizovaná osoba vydá SK technické posúdenie. Ak autorizovaná osoba nevydá SK technické
posúdenie, oznámi to iadate¾ovi s uvedením dôvodov
jeho nevydania.
(8) Vyda nové SK technické posúdenie mono len
po novom technickom posudzovaní na základe novej
zmluvy. Ak ide o zmenu SK technického posúdenia,
iados mono poda len tej autorizovanej osobe, ktorá
vydala SK technické posúdenie, ktoré sa má zmeni.
(9) SK technické posúdenie obsahuje
a) údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné
meno, sídlo, IÈO a èíslo autorizácie,
b) oznaèenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IÈO
a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK technické
posúdenie vzahuje,
c) údaje o výrobku v rozsahu obchodný názov, druhové
oznaèenie a oznaèenie typov a variantov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou,
d) údaje o úèele a spôsobe pouitia výrobku v stavbe
pod¾a SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach pouitia v stavbe,
e) údaje o podmienkach platnosti SK technického posúdenia,
f) názov a èíslo SK technického posúdenia a dátum
jeho vydania,
g) meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa SK technické posúdenie, jej podpis a odtlaèok
peèiatky autorizovanej osoby,
h) oznaèenie predpísaného systému posudzovania parametrov, zoznam skúok výrobku a inpekcií systému riadenia výroby, ktoré sa majú vykona pod¾a
tohto systému,
i) poiadavky na sprievodné údaje,
j) prílohy
1. podrobný technický popis výrobku, spravidla doplnený aj nákresmi,
2. opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku,
3. zoznam predpisov a noriem uvedených v odseku 2
písm. g), ak sa pouili,
4. zoznam ïalích dokumentov pouitých pri vydávaní SK technického posúdenia.
(10) SK technické posúdenie je platné odo dòa, ktorý
je v òom uvedený ako deò platnosti. SK technické posúdenie sa vydáva na neurèitý èas.
(11) SK technické posúdenie sa doruèuje iadate¾ovi
do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná osoba zverejní na svojom webovom sídle.
(12) SK technické posúdenie mono kopírova len
ako celok. Kopírova len jeho èas mono len so súhlasom autorizovanej osoby, ktorá ho vydala.
§ 24
Konanie o zruenie SK technického posúdenia
(1) Autorizovaná osoba zaène konanie o zruenie SK
technického posúdenia, ak zistí, e
a) na ten istý výrobok toho istého výrobcu bolo vydané
európske technické posúdenie,
b) sa na ten istý výrobok vzahuje harmonizovaná norma, alebo
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c) veobecne záväzný právny predpis ustanoví, e výrobok, jeho zloku alebo èas nemono sprístupòova
na domácom trhu alebo pouíva na zhotovenie stavby alebo e jeho pouívanie nie je v súlade s poiadavkami na bezpeènos osôb pri stavebných prácach alebo pri udriavacích prácach.
(2) Konanie o zruenie SK technického posúdenia je
zaèaté dòom doruèenia oznámenia o zaèatí konania
tomu, kto bol iadate¾om v konaní o vydanie SK technického posúdenia.
(3) Ak sa v konaní o zruenie SK technického posúdenia preukáe niektorý z dôvodov pod¾a odseku 1, autorizovaná osoba SK posúdenie zruí po písomnom vyjadrení sa iadate¾a k dôvodu pod¾a odseku 1. Ak
o zruenie SK technického posúdenia poiadal výrobca, autorizovaná osoba technické posúdenie bezodkladne zruí bez ïalieho skúmania.
(4) Oznámenie o zruení SK technického posúdenia
sa doruèuje tomu, kto bol iadate¾om o vydanie SK
technického posúdenia, a ministerstvu a zverejòuje sa
na webovom sídle autorizovanej osoby.
(5) Dòom doruèenia oznámenia o zruení SK technického posúdenia výrobcovi strácajú platnos SK certifikáty a SK vyhlásenie o parametroch, ktoré boli vydané na jeho podklade.
§ 25
Konanie o námietkach
(1) iadate¾ má právo poda námietky proti postupu
a jednotlivým úkonom orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby alebo autorizovanej osoby
v konaniach pod¾a tohto zákona. Námietky sa podávajú
tomu, koho postup alebo úkon sa napáda, do desiatich
pracovných dní odo dòa uskutoènenia postupu alebo
úkonu, ak v zmluve nebola dohodnutá dlhia lehota.
Námietky nemajú odkladný úèinok.
(2) Ten, komu boli námietky podané, je povinný neodkladne sa zaobera obsahom námietok a preskúma
napadnutý postup alebo úkon. Ak sa postup alebo
úkon týka subdodávate¾a alebo inej poverenej osoby,
autorizovaná osoba si vyiada jej vyjadrenie a písomnú
správu o vykonanej inpekcii, skúke alebo meraní.
(3) Ak sa preskúmaním zistí opodstatnenos námietok, orgán technického posudzovania, notifikovaná
osoba alebo autorizovaná osoba zabezpeèí na náklady
toho, kto spôsobil napadnutý nedostatok, jeho odstránenie, najmä opakovanie kontrolnej skúky a opravu
protokolu o skúke, opakovanie merania alebo inú
úèinnú nápravu.
(4) Ak sa preskúmaním zistí neopodstatnenos námietok, do troch pracovných dní od skonèenia preverovania obsahu námietok výsledok preverenia orgán
technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo
autorizovaná osoba písomne oznámi tomu, kto ich podal, a to aj s uvedením, aké kontrolné opatrenia sa vykonali a s akým výsledkom.
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§ 26
Konanie o preskúmanie vybavenia námietok
(1) iadate¾, ktorému orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba
oznámila neopodstatnenos námietok, môe poiada
ministerstvo o preskúmanie vybavenia námietok, ak sa
domnieva, e pri preskúmaní námietok sa nepostupovalo pod¾a tohto zákona alebo sa nevykonali vetky potrebné kontrolné opatrenia na riadne preverenie obsahu námietok. O preskúmanie vybavenia námietok
mono poiada do 15 pracovných dní odo dòa doruèenia oznámenia o vybavení námietok.
(2) Ministerstvo preskúma úplnos a správnos vybavenia námietok. Ak zistí, e ich obsah nebol riadne
preverený alebo správne vyhodnotený, nariadi uskutoèni potrebné úkony na riadne preskúmanie napadnutého postupu alebo úkonu, inak iados zamietne.
§ 27
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí orgánu technického posudzovania, notifikovanej osobe alebo autorizovanej osobe pokutu
a) od 1 000 eur do 5 000 eur, ak
1. poruuje napriek upozorneniu podmienky vymenovania, notifikácie alebo autorizácie,
2. nevykonáva bez váneho dôvodu viac ako 12 mesiacov èinnosti, na ktoré bola vymenovaná, notifikovaná alebo autorizovaná,
3. neodstránila v urèenej lehote nedostatky vo svojej
èinnosti zistené pri výkone tátneho doh¾adu nad
technickým posudzovaním alebo posudzovaním
parametrov,
4. neoznámila ministerstvu zmenu údajov, ktoré
vyadujú zmenu alebo zruenie vymenovania, notifikácie alebo autorizácie, ani nepoiadala o zmenu vymenovania, notifikácie alebo autorizácie,
hoci tak bola povinná urobi,
5. nevedie v registratúre po urèený èas dokumentáciu vzniknutú technickým posudzovaním a posudzovaním parametrov,
b) od 2 000 eur do 10 000 eur, ak
1. vydala SK technické posúdenie alebo SK certifikát mimo rozsahu svojho oprávnenia alebo bez
vykonania vetkých potrebných úkonov vyplývajúcich z urèeného systému posudzovania parametrov,
2. nepostupovala pri preverovaní obsahu námietok
pod¾a tohto zákona, najmä nevykonala vetky
potrebné kontrolné opatrenia na riadne preverenie obsahu námietok,
3. nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú vlastnou èinnosou.
(2) Ministerstvo uloí pokutu od 200 eur do 2 000 eur
tomu, kto
a) rozmnoil èas SK technického posúdenia alebo SK
certifikátu bez súhlasu autorizovanej osoby,
b) ako výrobca nevedie v registratúre po urèený èas dokumentáciu týkajúcu sa SK vyhlásenia o parametroch, vrátane súvisiacich podkladových písomností
a úplnej dokumentácie pod¾a tohto zákona.
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(3) Ministerstvo uloí pokutu od 5 000 eur do
30 000 eur tomu, kto
a) neoprávnene vystupoval ako orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba alebo ako zmluvný subdodávate¾ niektorého z nich,
b) sfaloval alebo pozmenil európske technické posúdenie, SK technické posúdenie, certifikát alebo SK
certifikát,
c) zakázal alebo zabránil sprístupneniu na domácom trhu
výrobku s oznaèením CE alebo pouívanie takéhoto výrobku, ak výrobcom deklarované parametre výrobku
zodpovedajú základným poiadavkám na stavby, veobecným technickým poiadavkám pod¾a stavebných
predpisov a sú vhodné na zamý¾ané pouitie.36)
(4) Orgán tátnej kontroly uloí pokutu od 5 000 eur
do 50 000 eur tomu, kto
a) uviedol na domáci trh alebo sprístupòuje na domácom trhu výrobok bez oznaèenia CE, hoci pod¾a osobitného predpisu37) ho mal oznaèi, alebo pouil
oznaèenie CE v inom tvare, ako ho ustanovuje osobitný predpis,37)
b) neoprávnene urobil SK vyhlásenie o parametroch
alebo neurobil SK vyhlásenie o parametroch, hoci
bol povinný urobi ho,
c) neoprávnene pouil oznaèenie CE alebo výrobok
oznaèil údajom alebo znaèkou zamenite¾nou s takýmto oznaèením,
d) nezastavil sprístupòovanie výrobku na domáci trh,
nestiahol výrobok z domáceho trhu, alebo neprevzal
spä výrobok, ktorý nie je vhodný na zamý¾ané
pouitie, hoci bol tak povinný urobi na základe rozhodnutia orgánu tátnej kontroly,
e) sprístupnil na domáci trh výrobok bez návodu na
pouitie výrobku, bezpeènostných pokynov, informácie o riziku pre zdravie a bezpeènos, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom pouití, alebo vyhlásenie o parametroch pod¾a osobitného predpisu9)
v inom ako tátnom jazyku.
(5) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 4 mono zvýi a na
dvojnásobok hornej hranice, ak bola správnym deliktom spôsobená havária s následkami na ivote, zdraví
osôb, so znaènou kodou na majetku alebo na zlokách
ivotného prostredia.
(6) Pri urèovaní výky pokuty sa prihliada na spôsob,
èas trvania a následky protiprávneho stavu.
(7) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do iestich mesiacov odo dòa, keï sa správny orgán dozvedel
o správnom delikte a o tom, kto sa ho dopustil, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k správnemu deliktu dolo.
36
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(8) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 28
Klauzula vzájomného uznávania
(1) Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh
pod¾a tohto zákona sa vzahujú aj na výrobky vyrobené
v tretích tátoch; to neplatí, ak ide o výrobky pod¾a odseku 2.
(2) Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh
pod¾a tohto zákona sa nevzahujú na výrobky, ktoré
boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom èlenskom táte, vo vajèiarskej konfederácii38) alebo v Tureckej republike, alebo ktoré boli vyrobené v súlade
s právom niektorého tátu Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu, ktorý je zmluvnou stranou dohody
o Európskom hospodárskom priestore. Ustanovenie
§ 2 ods. 4 sa vzahuje aj na tieto výrobky.
§ 29
Spoloèné ustanovenia
(1) Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.39)
(2) Povinnosti, ktoré má pod¾a tohto zákona výrobca,
sa primerane vzahujú aj na dovozcu so sídlom
v treom táte a na jeho splnomocneného zástupcu so
sídlom v Slovenskej republike.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1) Výrobky, ktoré boli uvedené na domáci trh pod¾a
doterajích predpisov do 30. júna 2013, sa povaujú za
výrobky, ktoré spåòajú poiadavky tohto zákona na
uvádzanie výrobkov na domáci trh.
(2) Certifikáty vydané do 30. júna 2013 zostávajú
v platnosti a do uplynutia èasu ich platnosti alebo do
ich nahradenia SK certifikátmi pod¾a tohto zákona.
(3) Technické osvedèenia vydané do 30. júna 2013 sa
povaujú za SK technické posúdenia pod¾a tohto zákona do uplynutia èasu ich platnosti.
(4) Výrobca môe vypracova SK vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu alebo na základe vyhlásenia zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.
(5) Autorizované osoby pod¾a doterajích predpisov
sú autorizovanými osobami pod¾a tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.

) Èl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
) Kapitola IV a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky
akreditácie a doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ
L 218, 13. 8. 2008).
38
) Dohoda medzi Európskymi spoloèenstvami a vajèiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 41; Ú. v. ES L 114, 30. 4. 2002) v platnom znení.
Rozhodnutie è. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a vajèiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy 1
(2008/813/ES) (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).
39
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES,
kap. 13/zv. 20; Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998) v platnom znení.
37
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(6) Osvedèovacie miesta pod¾a doterajích predpisov
vykonávajú èinnosti autorizovanej osoby na technické
posudzovanie v rozsahu udeleného oprávnenia; musia
poiada o autorizáciu na technické posudzovanie pod¾a tohto zákona do 30. septembra 2013, inak ich
oprávnenie zanikne.
§ 31
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa
1. zákon è. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení zákona è. 264/1999 Z. z., zákona è. 413/2000
Z. z., zákona è. 134/2004 Z. z. a zákona è. 173/2008
Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 558/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré
musia by oznaèené, systémy preukazovania zhody
a podrobnosti o pouívaní znaèiek zhody v znení vyhláky è. 451/2011 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 561/2005 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 500/2007 Z. z., zákona è. 179/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 469/2009 Z. z. a zákona è. 556/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
Príloha è. 1 sa dopåòa bodom 12, ktorý znie:
12. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra
2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej
preprave nebezpeèného tovaru druhýkrát prispô-
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sobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ
L 332, 4. 12. 2002)..
Èl. III
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
zákona è. 313/2011 Z. z., zákona è. 393/2011
Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
Príloha è. 5 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra
2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej
preprave nebezpeèného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332,
4. 12. 2002)..
Èl. IV
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 49 ods. 7 sa za slová blokovej pokuty vkladajú slová uloenej revízormi.
2. Príloha sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra
2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej
preprave nebezpeèného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332,
4. 12. 2002)..
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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134
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 261/2011 Z. z.
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. p) treom bode sa vypúa slovo
pozdånych.
2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúa tretí bod.
3. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
4. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Dotáciu mono poskytnú na odstránenie systémovej poruchy
a) vystupujúcich kontrukcií schodiskového priestoru
bytového domu,
b) predsadených lodií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
c) predsadených lodií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
d) balkónov a lodií bytového domu,
e) atiky bytového domu,
f) predsadenej lodie bytového domu a súvisiaceho obvodového pláa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu..
5. § 7 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nezisková organizácia16a) poskytujúca veobecne
prospené sluby na zabezpeèovanie bývania, správy, údrby a obnovy bytového fondu (ïalej len nezisková organizácia), ktorej zakladate¾om alebo ktorej
jedným zo zakladate¾ov je obec alebo vyí územný
celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovièný poèet èlenov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona
è. 35/2002 Z. z..

6. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Výka dotácie
(1) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 4 ods. 1
písm. a), b) a d) beného tandardu mono poskytnú
dotáciu v rozsahu

a) 40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyuje 50 m2,
b) 35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 50 m2 a neprevyuje 56 m2,
c) 30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 56 m2 a neprevyuje 60 m2.
(2) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 4 ods. 1
písm. a), b) a d) niieho tandardu mono poskytnú
dotáciu v rozsahu
a) 75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyuje 45 m2,
b) 70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 45 m2 a neprevyuje 55 m2.
(3) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 4 ods. 1
písm. c) beného tandardu mono poskytnú dotáciu
v rozsahu
a) 40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyuje 50 m2,
b) 35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 50 m2 a neprevyuje 56 m2,
c) 30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 56 m2 a neprevyuje 60 m2.
(4) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 4 ods. 1
písm. c) niieho tandardu mono poskytnú dotáciu
v rozsahu
a) 75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyuje 45 m2,
b) 70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyuje 45 m2 a neprevyuje 55 m2.
(5) Na stavebné úpravy pod¾a § 4 ods. 1 písm. e)
mono poskytnú dotáciu v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov.
(6) Ak sa v rámci obstarávania nájomných bytov súèasne obstarávajú nájomné byty beného tandardu
a nájomné byty niieho tandardu, dotácia pod¾a odsekov 1 a 4 sa urèí osobitne pre nájomné byty beného
tandardu a nájomné byty niieho tandardu.
(7) Podiel dotácie pod¾a odsekov 1 a 4 mono
a) zvýi o 5 %, ak výpoètovo urèená potreba tepla na
vykurovanie je niia o 10 % ako potreba tepla na vykurovanie urèená v závislosti na faktore tvaru pod¾a
technickej normy,

Èiastka 33

Zbierka zákonov è. 134/2013

b) zníi o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je
menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy
na bývanie.
(8) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 5
písm. a) a c) mono poskytnú dotáciu do výky 70 %
oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.
(9) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 5
písm. b) mono poskytnú dotáciu do výky 80 %
oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.
(10) Na odstránenie systémovej poruchy pod¾a § 6
ods. 1 mono poskytnú dotáciu v rozsahu do výky
70 % oprávnených nákladov.
(11) Pri odstraòovaní dvoch a viac systémových porúch pod¾a § 6 ods. 1 na jednom bytovom dome sa výka dotácie urèí ako súèet dotácie vypoèítanej pod¾a odseku 10 na jednotlivé systémové poruchy.
(12) Sumy dotácie vypoèítané pod¾a odsekov 1 a 10
sa zaokrúhlia na celé desiatky eur nadol.
(13) Oprávneným nákladom na úèel pod¾a § 4
ods. 1 písm. a), b), c) a e) sú náklady
a) na uskutoènenie stavby vrátane dane z pridanej
hodnoty (ïalej len daò), ktoré sa preukazujú rozpoètom stavby a zmluvou o dodávke stavebných
prác,17) ktorej súèasou je rozpoèet stavby vypracovaný zhotovite¾om, a
b) na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane dane, preukázané zmluvou
o dodávke projektových prác.17)
(14) Oprávneným nákladom na úèel pod¾a § 5
písm. a) a b) a § 6 ods. 1 sú náklady na uskutoènenie
stavby vrátane dane, ktoré sa preukazujú rozpoètom
stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej
súèasou je rozpoèet stavby vypracovaný zhotovite¾om.
Do oprávnených nákladov mono zahrnú aj náklady
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke projektových prác.17)
(15) Oprávneným nákladom na úèel pod¾a § 4 ods. 1
písm. d) a § 5 písm. c) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve vrátane
dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou18) alebo
zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.
(16) Do oprávnených nákladov pod¾a odsekov 13
a 15 sa nezahàòajú náklady na ininiersku èinnos,
expertízne posudky, obstaranie pozemkov, výstavbu
garáe, výstavbu nebytového priestoru alebo podiel
týchto nákladov a ani iadne ïalie súvisiace náklady,
ktoré urèí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) veobecne záväzným právnym predpisom..
7. § 9 sa vypúa.
8. V § 10 ods. 2 sa za slová § 7 písm. a) vkladajú slová a f).
9. § 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Dotáciu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c)
mono poskytnú aj, ak iadate¾ uzavrel so zhotovite-
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¾om zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august
v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku,
v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie.
Súèasou následnej kúpnej zmluvy musí by právoplatné kolaudaèné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu..
10. V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slová § 7 písm. a)
a b) nahrádzajú slovami § 7 písm. a), b) a f).
11. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýi výku ustanovenú nariadením
vlády Slovenskej republiky..
12. V § 11 ods. 2 sa za slová odseku 1 písm. b) vkladajú slová a c).
13. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa poèas obstarávania nájomného bytu pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zmení sadzba dane, podmienka pod¾a odseku 1 písm. c) sa povauje za
dodranú, ak sa oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej
plochy nájomného bytu upraví o hodnotu vyvolanú
zmenou sadzby dane..
14. V § 13 ods. 1 sa slová § 7 písm. a) a b) nahrádzajú slovami § 7 písm. a), b) a f).
15. V § 15 ods. 1 sa vypúa písmeno f).
16. V § 15 ods. 2 tretia veta znie: Doklady sa prikladajú v origináli, úradne osvedèenej kópii32) alebo v kópii, ktorej zhodu s originálom vyznaèí zamestnanec
úradu..
17. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Zhodu kópie s originálom vyznaèí zamestnanec
úradu, ktorý má v pracovnej náplni posudzovanie iadostí tak, e na fotokópii uvedie:
a) èi fotokópia súhlasí doslovne s originálnou listinou,
z ktorej bola vyhotovená,
b) poèet listov fotokópie originálnej listiny,
c) dátum vyznaèenia zhody originálnej listiny s fotokópiou,
d) na kadej strane èitate¾ne svoje meno a priezvisko,
podpis a odtlaèok úradnej peèiatky..
Doterajie odseky 3 a 15 sa oznaèujú ako odseky 4
a 16.
18. V § 15 ods. 8 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
19. V § 15 ods. 11 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 10.
20. V § 22 ods. 3 písm. b) tretí bod znie:
3. aspoò jeden z èlenov tejto domácnosti zabezpeèuje
zdravotnícku starostlivos, sociálne a veobecne
prospené spoloèenské sluby, vzdelávanie, kultúru
alebo ochranu obyvate¾ov obce,.
21. Doterají text § 23 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Výku dotácie na úèel pod¾a § 4 ods. 1 písm. e),
§ 5 a 6 a výku oprávnených nákladov na úèel pod¾a § 4
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ods. 1 písm. a) a d) ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením..
22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
Ak k 1. januáru 2014 nebolo ukonèené obstarávanie
nájomného bytu, na ktorý bola zmluva o poskytnutí do-
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tácie uzavretá pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013, pouije sa ustanovenie § 11 ods. 3..
23. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
Zruuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 453/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania..
24. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 443/2010 Z. z.

ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU
Porucha

a)

b)

Druh systémovej
poruchy

Výskyt poruchy

Sprievodný znak poruchy

Povinný spôsob
odstránenia poruchy

Porucha
vystupujúcich
kontrukcií
schodiskového
priestoru bytového
domu.

Kontrukèný
systém alebo
stavebná
sústava, najmä
ZTB, BA-BC,
T06B A,
BA NKS-S.

Trhliny medzi vystupujúcou
a ostatnou èasou budovy,
korózia spojovacej výstue
a oce¾ových rámov zasklenia,
praskliny, lámanie
a vypadávanie copilitu
a zasklenia, zatekanie
daïovej vody.

Zvýenie vodorovnej
tuhosti schodiska
(v prípade potreby),
výmena copilitovej
steny a zasklenia,
oprava trhlín
v schodisku
a zateplenie schodiska
vrátane pri¾ahlej
plochy prieèelia pri
kúte.

Porucha
predsadených lodií
s kazetovými
stropnými panelmi
bytového domu.

Kontrukèný
systém, najmä
ZT.

Trhliny a vypadávanie
betónovej hmoty, vypadávanie
betónovej hmoty v mieste
uloenia lodiovej dosky (na
podporný rám alebo stenu)
a v strede dosky v dôsledku
korózie kotvenia zábradlia
rozpadom betónovej hmoty
rebrovej lodiovej dosky,
zatekanie daïovej vody
vplyvom chýbajúcej alebo
poruenej hydroizolácie
v podlahe a korózie výstue.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie,
odstránenie
zdegradovaného
betónu tlakovou vodou
a jeho opravenie
a oetrenie
skorodovanej výstue,
dodatoèná podpora
v uloení lodiovej
dosky na podporný
rám alebo stenu
(v prípade potreby),
prídavná podpora
v strede lodiovej
dosky (v prípade
potreby); odstránenie
a výmena zábradlia
vrátane jeho kotvenia;
zhotovenie novej
hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.
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Porucha
predsadených lodií
s dutinovými
stropnými panelmi
bytového domu.

Kontrukèný
systém T08 B.

Trhliny v betóne v oblasti
uloenia lodiovej dosky,
korózia kotvenia zábradlia,
zatekanie daïovej vody do
pozdånych dutín lodiovej
stropnej dosky, korózia
výstue a vypadávanie
betónovej hmoty.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie,
odstránenie
zdegradovaného
betónu tlakovou vodou
a jeho vyspravenie
a oetrenie
skorodovanej výstue,
dodatoèná podpora
v uloení a v strede
rozpätia lodiovej
dosky (v prípade
potreby); odstránenie
a výmena zábradlia
vrátane jeho kotvenia;
zhotovenie novej
hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.

Porucha balkónov
a lodií bytového
domu.

Stavebná
sústava alebo
kontrukèný
systém, najmä

Trhliny v betónovej hmote,
zatekanie daïovej vody,
vypadávanie betónovej hmoty,
korózia výstue alebo korózia
nosnej oce¾ovej kontrukcie,
korózia kotvenia zábradlia
a vytváranie tepelného mosta.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie
a zábradlia,
odstránenie
zdegradovaného
betónu tlakovou vodou
a jeho vyspravenie
a oetrenie
skorodovanej výstue,
odstránenie alebo
náhrada balkónovej,
resp. lodiovej dosky
(v prípade potreby),
vytvorenie nových
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie,
tepelnoizolaènej vrstvy
a oplechovania;
odstránenie a montá
zábradlia vrátane jeho
kotvenia; zateplenie
balkónovej dosky
alebo lodiovej dosky
a dosky nad vrchnou
lodiou v prípade
vytvárania tepelného
mosta.

Odklonenie montovaných
atikových dielcov od zvislej
roviny, otváranie vertikálnej
káry styku a deformácia
oplechovania, trhliny
v strenej krytine, zatekanie
daïovej vody.

Odstránenie strených
vrstiev (horný plá)
v páse pri atike,
vrátenie atikových
dielcov do pôvodnej
polohy (v prípade
potreby) a ich
ukotvenie, doplnenie
strených vrstiev
s dilatáciou pri atike
a zateplenie strechy.

c)

T-11 a T-16,
T 01B a T 03B,
BA, MS-5,
MS-11, LB, MB,
G-57, NMB,
PV-2, K-61,
PD-62, T06B,
B-70, BA-BC.
d)

Porucha atiky
bytového domu.

Stavebná
sústava, najmä
PS 82 PP.

e)
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Porucha predsadenej
lodie a súvisiaceho
obvodového pláa zo
spínaných
pórobetónových
dielcov bytového
domu.
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Stavebná
sústava
BA NKS-S.
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Nesprávne ukotvená lodia
a zábradlie, trhliny
v obvodovom pláti,
vypadávanie hmoty
pórobetónu v nadpraí
obvodových dielcov pri
predsadenej lodii, uvo¾nenie
ukotvenia zábradlia.

f)

Zabezpeèenie ukotvenia
zábradlia a odstránenie
priaenia lodiovej
dosky, odstránenie
uvo¾nených èastí
stavebných kontrukcií
predsadených lodií
a dielcov obvodového
pláa tlakovou vodou,
plnohodnotná náhrada
odstránených èastí
a vyrovnanie podkladu,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja
predsadenej lodie
a nosnej kontrukcie
budovy, zabezpeèenie
funkcie posuvného
spoja na predsadených
atikách nad lodiou,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja na
plochej streche
a zateplenie
obvodového pláa na
prieèelí s lodiami.

25. Príloha è. 3 znie:
Príloha è. 3
k zákonu è. 443/2010 Z. z.
EVIDENÈNÝ LIST SYSTÉMOVÝCH PORÚCH
1.

IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE BYTOVÉHO DOMU

1.1

IDENTIFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU

1

Mesto (obec, èas):

2

Ulica, è. domu:

3

Sekcia (vchod) èíslo:

4

Vlastník/od roku:

Zmena:

5

Správca/od roku:

Zmena:

1.2

Súpisné è.:

Poèet bytov:

Kolaudácia (rok):

TECHNICKÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME

1

Typ, kontrukèný systém, stavebná sústava Popis:

2

Typ objektu: bodový  B, veový  V, radový  R, doskový  D

3

Typ strechy: plochá  P, ikmá  S

4

Poèet sekcií (vchodov):

5

Celkový poèet podlaí/Poèet obytných podlaí:

6

Kontrukèná/svetlá výka obytného podlaia [m]:

7

Kontrukèná/svetlá výka technického podlaia [m]:

8

Nadstavba budovy/poèet podlaí:

9

Dodatoèné zateplenie: celého obvodového pláa  Z, títu  Z

Znak

Poznámka

.
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10

Dodatoèné zateplenie strechy  ZS:

11

Osadenie objektu na teréne  OT, zapustený na celé podlaie  ZC, zapustený
èiastoène  ZÈ, iné  OI ....................................

12

Vzdialenos (minimálna) plochy prístupnej vozidlám od objektu [m]:

13

Topografia okolia objektu: rovinaté  R, zvlnené  Z, svahovité  S, iné  I..........
1.3

Ve¾kostná
kategória

PREH¼AD BYTOV V BYTOVOM DOME (V SEKCII, VO VCHODE)
Poèet
izieb

Podlahová plocha
bytu
[m2 / b. j.]

Poèet
bytov
[b. j.]

Podlahová
plocha spolu
[m2]

Poznámka
(byty v nadstavbe, zlúèené byty)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.4
Èíslo
nadzemného
podlaia

Celkom
PREH¼AD NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Lokalizácia

Poèet
miestností

Podlahová
plocha
nebytového
priestoru
[m2 ]

Úèel vyuitia

1
2
3
4
1.5
2.

Celkove pre budovu (sekciu, vchod)
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY  Podlahová plocha spolu [m2]
POPIS SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A NÁVRH ODSTRÁNENIA
Skupina
Popis poruchy I. :
x)

2.1

Popis poruchy II.x):
2.2

Rozsah
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Popis poruchy III.x):
2.3

Návrh rieenia odstránenia poruchy I.x):
2.4

Návrh rieenia odstránenia poruchy II.x):
2.5

Návrh rieenia odstránenia poruchy III.x):
2.6

3.

VÝMERY
Popis

6.

Jednotky

3.1

Podlahová plocha bytov v dome:

m2

3.2

Poèet bytov:

ks

3.3

Poèet lodií:

ks

3.4

Poèet balkónov:

ks

4.

PREDPOKLADANÝ ROZPOÈTOVÝ NÁKLAD

4.1

Rozpoètový náklad I. (v eurách):

4.2

Rozpoètový náklad II. (v eurách):

4.3

Rozpoètový náklad III. (v eurách):

4.3

Predpokladaný rozpoètový náklad spolu (v eurách):

5.

TERMÍNY REALIZÁCIE

5.1

Termín zaèatia stavby:
Fotodokumentácia poruchyx):

5.2

Porucha

Termín dokonèenia stavby:

Poèet
jednotiek
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V ...........................................................
Dòa:

Podpis a odtlaèok peèiatky
autorizovanej osoby:

Vysvetlivky:
x
) V prípade nedostatku miesta sa údaje a fotodokumentácia uvedú na osobitnom liste..

Èl. II

c) 360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako
50 bytmi.

Zákon è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov sa mení a dopåòa takto:

(4) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a odseku 1 je
cena, ktorá sa preukazuje znaleckým posudkom a kúpnou zmluvou..

1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) rekontrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na
bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudaèné rozhodnutie vydané pred rokom 1999, ktorou sa získa
náhradný byt..

5. V § 6 ods. 1 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú
slovami písm. a), b), c) a h).

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Na rekontrukciu bytu pod¾a odseku 1 písm. h)
mono poskytnú dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, najviac vak do sumy 500 eur na 1 m2
podlahovej plochy náhradného bytu..

7. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Do oprávnených nákladov pod¾a odsekov 1 a 4
sa nezahàòajú náklady na ininiersku èinnos, expertízne posudky, výstavbu garáe, výstavbu nebytového
priestoru a ani náklady nesúvisiace s úèelom dotácie.
Do oprávnených nákladov sa nezahàòajú ani náklady
na financovanie obstarania pozemku v prípade, e iadate¾ súèasne iada aj o poskytnutie dotácie pod¾a
§ 5..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) kúpu technickej vybavenosti podmieòujúcej uívanie náhradných bytov..
4. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Obstaranie pozemku
(1) Dotácia na obstaranie pozemku pod¾a § 2 písm. c)
sa poskytuje na
a) kúpu pozemku, ktorý podmieòuje obstaranie budovy na bývanie s výhradne náhradnými bytmi,
b) kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k obstarávanému náhradnému bytu pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a g).
(2) Plocha pozemku, na ktorý sa poskytuje dotácia,
môe presiahnu plochu zastavanú budovou na bývanie
najviac o 20 %. Toto ustanovenie sa primerane pouije aj
pri obstaraní pozemku pod¾a odseku 1 písm. b). Na plochu pozemku prevyujúcu plochu zastavanú budovou
na bývanie o viac ako 20 % sa dotácia neposkytuje.
(3) Dotácia sa poskytuje maximálne vo výke 10 800 eur
na jeden náhradný byt, najviac vak
a) 180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 a
25 bytmi,
b) 288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 a
50 bytmi,

6. V § 6 ods. 2 sa za slová pod¾a § 3 ods. 1 písm. d)
vkladajú slová a § 4 ods. 1 písm. c).

8. V § 7 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
9. V § 8 ods. 1 sa slová krajského stavebného úradu nahrádzajú slovami obvodného úradu v sídle kraja.
10. V § 8 ods. 4 sa slová kadoroène od 15. januára
do 28. februára nahrádzajú slovom priebene.
11. V § 8 ods. 8 sa slová kadoroène do 31. marca
nahrádzajú slovami do 30 dní odo dòa prijatia.
12. V § 8 ods. 9 sa slová bude ich posudzova nahrádzajú slovami predloí ich ministerstvu.
13. V § 8 ods. 10 sa slová kadoroène do 30. apríla
nahrádzajú slovami do 60 dní odo dòa ich prijatia.
14. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Súèet plôch balkóna, lodie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnu 10 % z podlahovej plochy náhradného bytu..
15. V § 11 ods. 7 sa slová s dvojnásobným náterom
disperznou bielou farbou nahrádzajú slovami s koneènou povrchovou úpravou.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013 okrem
èlánku I, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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135
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona è. 508/2010
Z. z. a zákona è. 331/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová je uvedený v prílohe è. 1 nahrádzajú slovami ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
2. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Výkon následnej kontroly
(1) Colný úrad písomne oznámi kontrolovanej osobe
zaèatie následnej kontroly. Oznámenie o zaèatí následnej kontroly obsahuje miesto výkonu následnej kontroly, dátum zaèatia následnej kontroly a predmet následnej kontroly s uvedením údajov o colných vyhláseniach
alebo s uvedením obdobia, na ktoré sa následná kontrola vzahuje. Colný úrad je oprávnený rozíri výkon
následnej kontroly aj o iný predmet následnej kontroly,
ktorý nebol uvedený v oznámení o zaèatí následnej
kontroly; túto skutoènos je colný úrad povinný písomne oznámi bez zbytoèného odkladu kontrolovanej osobe.
(2) Colný úrad je oprávnený zaèa následnú kontrolu
aj bez oznámenia pod¾a odseku 1, ak hrozí, e úètovné
doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, znièené, pozmenené, alebo ak iné okolnosti môu znemoni
zaèatie následnej kontroly.
(3) Ak kontrolovaná osoba poèas výkonu následnej
kontroly poiada o opravu colných vyhlásení, ktoré sú
predmetom následnej kontroly, colný úrad opravu takýchto colných vyhlásení a do skonèenia následnej
kontroly nevykoná.
(4) Kontrolovaná osoba je povinná

a) umoni colnému úradu vykona následnú kontrolu,
b) umoni colnému úradu vstup do svojho sídla a prevádzkových priestorov,
c) poskytnú colnému úradu vetky poadované doklady, údaje, informácie, vrátane dát uloených na
dátových nosièoch, ich výpisy alebo zabezpeèi ich
poskytnutie òou urèenou osobou (ïalej len urèená
osoba) aj mimo svojho sídla a prevádzkových priestorov, podáva k nim ústne alebo písomné vyjadrenia, na preukázanie svojich tvrdení predloi dôkazy, ktoré má k dispozícii, a navrhnú iné dôkazy,
ktoré sú jej známe, a to v lehote urèenej colným úradom,
d) zabezpeèi vhodné miesto a podmienky na vykonanie následnej kontroly a zdra sa konania, ktoré by
mohlo ohrozi jej riadny priebeh,
e) umoni colnému úradu skontrolova tovar, na ktorý sa vzahuje kontrolované colné vyhlásenie, ak má
tento tovar k dispozícii.
(5) Colný úrad písomne potvrdí prevzatie dokladov
a dátových nosièov pod¾a odseku 4 písm. c). Colný úrad
je oprávnený vyhotovova kópie dokladov a poadova
potrebné vysvetlenia od kontrolovanej osoby a urèenej
osoby. Colný úrad vráti prevzaté doklady a dátové nosièe osobe, od ktorej ich prevzal, najneskôr v deò ukonèenia následnej kontroly. Ak je podozrenie z poruenia
colných predpisov, colný úrad je oprávnený originály
kontrolovaných dokladov a dátové nosièe zaisti pod¾a
§ 64.
(6) Colný úrad v záujme zistenia skutoèného stavu
veci vykonáva pri následnej kontrole dokazovanie. Colný úrad na dokazovanie pouije vetky prostriedky,
ktorými mono zisti a objasni skutoèný stav veci
a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Colný úrad
hodnotí dôkazy pod¾a svojej úvahy, a to kadý dôkaz
jednotlivo a vetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(7) Colný úrad je oprávnený pri následnej kontrole
odobera vzorky tovaru. O odobratí vzorky je colný úrad
povinný vyda kontrolovanej osobe písomné potvrdenie.
(8) Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada nákladov
vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru a odoberaním vzoriek.
(9) Kontrolovaná osoba je oprávnená
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a) poadova predloenie sluobného preukazu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,
b) by prítomná na rokovaní so svojimi zamestnancami,
c) podáva námietky proti postupu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,
d) predklada alebo navrhova v priebehu následnej
kontroly dôkazy preukazujúce jej tvrdenia,
e) vyjadri sa pred ukonèením následnej kontroly ústne do zápisnice alebo písomne k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,
f) urèi si zástupcu.
(10) O námietkach pod¾a odseku 9 písm. c) rozhoduje
riadite¾ colného úradu vykonávajúceho následnú kontrolu. Riadite¾ colného úradu námietkam vyhovie, ak
sú na to dôvody, inak námietky zamietne. Proti rozhodnutiu o námietkach nemono poda odvolanie. Ak
následnú kontrolu vykonáva pod¾a osobitného
predpisu20a) finanèné riadite¾stvo alebo Kriminálny
úrad finanènej správy, o námietkach rozhoduje prezident finanènej správy alebo riadite¾ Kriminálneho úradu finanènej správy.
(11) Ak skutoènosti zistené následnou kontrolou
preukázali, e colné predpisy boli uplatnené správne,
colný úrad vyhotoví záznam z následnej kontroly; colný
úrad postupuje rovnako, ak k takým zisteniam dospeje
na základe prerokovania nedostatkov zistených následnou kontrolou alebo písomného vyjadrenia k týmto nedostatkom. Dòom vyhotovenia záznamu z následnej
kontroly je následná kontrola ukonèená. Záznam
z následnej kontroly sa doruèí kontrolovanej osobe do
vlastných rúk.
(12) Záznam z následnej kontroly obsahuje
a) oznaèenie colného úradu, ktorý vykonal následnú
kontrolu,
b) oznaèenie kontrolovanej osoby a oznaèenie urèenej
osoby,
c) èíslo záznamu z následnej kontroly a dátum jeho vyhotovenia,
d) miesto vykonania následnej kontroly, dátum zaèatia
a dátum ukonèenia následnej kontroly,
e) evidenèné èísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f) vyjadrenie colného úradu, e nezistil skutoènosti,
ktoré by preukazovali, e colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov,
g) hodnos, meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí
vykonali následnú kontrolu,
h) hodnos, meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlaèok úradnej peèiatky.
(13) Ak skutoènosti zistené následnou kontrolou nasvedèujú, e colné predpisy boli uplatnené na základe
nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad písomne oboznámi kontrolovanú osobu s nedostatkami
zistenými následnou kontrolou a vyzve ju, aby sa v deò
urèený vo výzve (ïalej len urèený deò) dostavila na
prerokovanie týchto nedostatkov alebo aby sa do urèeného dòa k zisteným nedostatkom písomne vyjadrila.
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Kontrolovaná osoba má právo vyjadri sa k nedostatkom zisteným následnou kontrolou a k spôsobu, akým
colný úrad k týmto zisteniam dospel, vrátane obstarania, vykonania a vyhodnotenia dôkazov.
(14) Ak skutoènosti zistené následnou kontrolou nasvedèujú, e sa má v súlade s colnými predpismi dodatoène vymera colný dlh, colný úrad vo výzve pod¾a odseku 13 zároveò upovedomí kontrolovanú osobu, e
zaèína konanie o dodatoènom vymeraní colného dlhu.
Dôkazy, ktoré colný úrad vykonal pri následnej kontrole pred zaèatím konania o dodatoènom vymeraní colného dlhu, nie je potrebné opätovne vykona.
(15) Pri prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou colný úrad zaznamená vyjadrenia kontrolovanej osoby písomne do zápisnice. Zápisnicu podpisuje kontrolovaná osoba a colníci, ktorí sa zúèastnili
jej spísania. Odmietnutie podpisu kontrolovanou osobou colný úrad vyznaèí v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak mu je známy.
(16) Ak skutoènosti zistené následnou kontrolou
preukázali, e colné predpisy boli uplatnené na základe
nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol o následnej kontrole (ïalej len protokol).
Podkladom na vyhotovenie protokolu sú najmä písomné podania, návrhy a vyjadrenia kontrolovanej osoby
alebo urèenej osoby, dôkazy a zápisnica pod¾a odseku
15, ako aj skutoènosti veobecne známe alebo známe
colnému úradu z jeho úradnej èinnosti. Rozsah a spôsob zisovania podkladov urèuje colný úrad. Ak sa kontrolovaná osoba v urèený deò nedostaví na prerokovanie nedostatkov zistených následnou kontrolou a ani
sa do tohto dòa písomne nevyjadrí, colný úrad môe vyhotovi protokol na základe podkladov, ktoré má k dispozícii v urèený deò; na túto skutoènos colný úrad
kontrolovanú osobu upozorní vo výzve pod¾a odseku 13.
(17) Protokol obsahuje
a) oznaèenie colného úradu, ktorý vykonal následnú
kontrolu,
b) oznaèenie kontrolovanej osoby a oznaèenie urèenej
osoby,
c) èíslo protokolu a dátum jeho vyhotovenia,
d) miesto vykonania následnej kontroly, dátum zaèatia
a dátum ukonèenia následnej kontroly,
e) evidenèné èísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f) vymedzenie preukázaných nedostatkov zistených
následnou kontrolou, skutoèností, ktoré boli podkladom na vyhotovenie protokolu, vrátane úvah,
ktorými bol colný úrad vedený pri hodnotení dôkazov, opatrenia vykonané v priebehu následnej kontroly; v protokole colný úrad uvedie aj to, ako sa vyrovnal s vyjadreniami kontrolovanej osoby
k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,
g) zoznam dokladov a dátových nosièov, ktoré boli zaistené pri následnej kontrole,
h) výpoèet sumy colného dlhu, ktorá má by vybratá
alebo zostáva na vybratie, právnu skutoènos, na základe ktorej vznikol colný dlh, okamih vzniku colné-
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ho dlhu, miesto vzniku colného dlhu a urèenie dlníka,
i) ïalie skutoènosti, ktoré vyplynuli z následnej kontroly a ktoré sú významné z h¾adiska uplatòovania
colných predpisov,
j) hodnos, meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí
vykonali následnú kontrolu,
k) hodnos, meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlaèok úradnej peèiatky.
(18) Dòom vyhotovenia protokolu je následná kontrola ukonèená. Protokol sa doruèí kontrolovanej osobe
do vlastných rúk.
(19) Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatoène vymera colný dlh, colný úrad zapíe do úètovnej
evidencie20b) sumu colného dlhu uvedenú v protokole,
ktorá má by vybratá alebo zostáva na vybratie, a v súlade s colnými predpismi oznámi túto sumu dlníkovi
rozhodnutím o dodatoènom vymeraní colného dlhu.
(20) Colné vyhlásenia, ktoré boli predmetom následnej kontroly, môu by opätovne predmetom následnej
kontroly,
a) ak kontrolovaná osoba iada o vrátenie colného
dlhu,
b) na podnet Európskej komisie, ministerstva alebo finanèného riadite¾stva,
c) na poiadanie orgánov èinných v trestnom konaní..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

20a) § 4 ods. 3 písm. v) a § 5 ods. 3 písm. j) zákona è. 333/2011
Z. z. v znení neskorích predpisov.
20b
) Èl. 217 a 220 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom
znení..

3. V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
nahrádzajú slovom ministerstvom.
4. V § 27 odsek 3 znie:
(3) K písomnej deklarácii údajov o colnej hodnote sa
prikladá kópia faktúry..
5. V § 54 ods. 1 sa slová o uloení peòaných prostriedkov na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky60) v prospech colného úradu nahrádzajú slovami o vinkulovaní vkladu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky v prospech colného úradu alebo bezhotovostný prevod peòaných prostriedkov na úèet
colného úradu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 60 sa vypúa.
6. V § 54 ods. 2 sa slovo deklarantovi nahrádza
slovami osobe, od ktorej sa poadovalo zabezpeèenie
colného dlhu.
7. § 54 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zloením peòaných prostriedkov v hotovosti do
pokladne colného úradu môe by zabezpeèený colný
dlh, ktorý neprevyuje sumu 1 659,70 eura..
8. V § 55 ods. 1 sa slová poboèku zahraniènej banky nahrádzajú slovami zahraniènú banku, ktorá má
na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju po-
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boèku a za slovom sídlom sa vypúa èiarka a slovo
poboèkou.
9. V § 55 ods. 2 písm. d) sa slovo zárukou nahrádza slovami bankovou zárukou.
10. V § 55 ods. 4 prvá veta znie:
Osoba pod¾a odseku 1 podáva iados o schválenie by
ruèite¾om v písomnej forme colnému úradu, v ktorého
územnom obvode má sídlo alebo trvalý pobyt; osoba,
ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo
trvalý pobyt, podáva iados colnému úradu, v ktorého
územnom obvode je umiestnená jej organizaèná zloka..
11. V § 55 ods. 6 sa slová poboèka zahraniènej banky,60) nahrádzajú slovami zahranièná banka, ktorá
má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju
poboèku a slová poboèka zahraniènej poisovne sa
nahrádzajú slovami zahranièná poisovòa, ktorá má
na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju poboèku.
12. V § 55 odsek 9 znie:
(9) Ak ruèenie poskytuje iná osoba ako banka, zahranièná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju poboèku, poisovòa, zahranièná
poisovòa, ktorá má na území Slovenskej republiky
umiestnenú svoju poboèku, alebo Exportno-importná
banka Slovenskej republiky, je povinná colnému úradu
predloi záruènú listinu, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 4..
13. V § 58 ods. 1 písm. a) sa nad slovom banky vypúa odkaz 60.
14. V § 65 ods. 1 a 2 sa za slová vlastník tovaru alebo
veci vkladá èiarka a slová osoba, ktorá je oprávnená
s tovarom alebo vecou naklada,.
15. V § 85 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Výrok rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo výrok rozhodnutia o dodatoènom vymeraní colného
dlhu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením sumy
colného dlhu, ktorá sa má vybra alebo ktorá zostáva
na vybratie a ktorú colný úrad vymeral a zapísal, dlníka, právnych skutoèností, na základe ktorých vznikol
colný dlh, a okamihu vzniku colného dlhu. Colný úrad
zároveò vo výroku uvedie ustanovenia právneho predpisu, pod¾a ktorých rozhodol, a urèí lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu pod¾a colných predpisov.83b)
(4) Ak je dodatoèné vymeranie colného dlhu výsledkom následnej kontroly, odôvodnením rozhodnutia
o dodatoènom vymeraní colného dlhu môe by protokol pod¾a § 12 ods. 17, ktorý sa v takom prípade doruèuje spolu s týmto rozhodnutím..
Poznámka pod èiarou k odkazu 83b znie:

83b) Èl. 222 a 229 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom
znení..

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
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16. Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 92c
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3. V § 36 ods. 4 a 7 sa slová a 2 nahrádzajú slovami
a 3.
4. Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý znie:

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2013

§ 41c

Následná kontrola zaèatá a neukonèená pod¾a predpisov úèinných pred 1. júlom 2013 sa dokonèí pod¾a
predpisov úèinných do 30. júna 2013..

tátny zamestnanec alebo zamestnanec inej právnickej osoby pod¾a § 35a ods. 6, ktorý spåòa osobitné
kvalifikaèné predpoklady pod¾a § 35c ods. 7 v znení
úèinnom do 30. júna 2013, sa vymenuje za vládneho
audítora pod¾a predpisu úèinného do 30. júna 2013..

17. Príloha è. 1 sa vypúa.
18. Názov prílohy è. 4 znie:
Záruèná listina na zabezpeèenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou, zahraniènou
bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky
umiestnenú svoju poboèku, poisovòou, zahraniènou
poisovòou, ktorá má na území Slovenskej republiky
umiestnenú svoju poboèku, alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996
Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z.,
zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 64/2002 Z. z., zákona
è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona
è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona
è. 325/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 510/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2012 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z. z.
sa mení takto:
1. V § 13 ods. 3, 4 a 9 sa slová pä rokov nahrádzajú
slovami dva roky.
2. V § 18j ods. 1 sa èíslo 2008 nahrádza èíslom
2011.
Èl. III
Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z. a zákona è. 69/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 35c ods. 7 písm. b) sa slová tri roky nahrádzajú slovami jeden rok, za slovo oblasti sa vkladá
slovo následnej a za slová vnútorného auditu sa
vkladá èiarka a slová vládneho auditu.
2. V § 35d ods. 8 písm. b) sa vypúajú slová alebo
oznámi dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúèania
zoh¾adnené.

Èl. IV
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 188/2012
Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012
Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012
Z. z. a zákona è. 70/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová ods. 15 nahrádzajú
slovami ods. 14.
2. V § 7 ods. 1 písm. h) sa slová zo tátnych dlhopisov a tátnych nahrádzajú slovami z dlhopisov a.
3. V § 7 ods. 3 prvej vete sa vypúajú slová a v odseku 2.
4. V § 16 ods. 1 písm. e) treom bode sa vypúajú
slová z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo tátnych
dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok, a na
konci sa pripájajú tieto slová: okrem výnosov z dlhopisov a pokladnièných poukáok.
5. V § 43 ods. 3 písm. h) sa slová odseku 15 nahrádzajú slovami odseku 14.
6. V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:
i) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladnièných poukáok, ak plynie daòovníkovi nezaloenému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu ná-
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rodného majetku Slovenskej republiky a Národnej
banke Slovenska,.
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v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích
predpisov..

Doterajie písmeno m) sa oznaèuje ako písmeno l).

2. V § 2 písm. r) treom bode sa doterají odkaz 1
a poznámka pod èiarou k odkazu 1 oznaèujú ako odkaz
1aa a poznámka pod èiarou k odkazu 1aa.

8. V § 43 ods. 3 písm. l) sa za slovo výnos vkladá slovo (príjem).

3. V § 3 ods. 1 sa za slovo vkladu vkladá èiarka
a slová ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak,.

9. V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:
c) v odseku 3 písm. i) a l) je úhrn týchto výnosov (príjmov) v zdaòovacom období, v ktorom dôjde k ich vyplateniu, poukázaniu alebo pripísaniu v prospech
daòovníka zníených o obstarávaciu cenu dlhopisov
vyradených z majetku pod¾a osobitného predpisu1)
v príslunom zdaòovacom období a poplatky súvisiace s ich obstaraním..

4. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) lotéria pokladnièných dokladov..

7. V § 43 ods. 3 sa vypúa písmeno l).

10. V § 43 ods. 6 sa vypúa písmeno d).
11. V § 43 sa vypúa odsek 14.
Doterajie odseky 15 a 16 sa oznaèujú ako odseky 14
a 15.
12. V § 43 ods. 15 sa slová l) a m) nahrádzajú slovami i) a l).
13. Za § 52u sa vkladá § 52v, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52v
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
Postup pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h)
a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3
písm. h), i) a l) a § 43 ods. 5 písm. c) v znení úèinnom od
1. júla 2013 sa pouije pri zdanení výnosov (príjmov)
z dlhopisov a pokladnièných poukáok vyplatených,
poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníka
od 1. júla 2013..
Èl. V
Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona
è. 84/2010 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 227/2011 Z. z., zákona
è. 228/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z. a zákona è. 439/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. l) sa za slovo bingo vkladá èiarka
a slová lotéria dokladov o prijatí trby vyhotovených
elektronickou registraènou pokladnicou1) (ïalej len
pokladnièný doklad).
1

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

 ) Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Lotéria pokladnièných dokladov
(1) Lotéria pokladnièných dokladov je lotériová hra,
v ktorej nie je vopred urèený poèet rebov.
(2) V lotérii pokladnièných dokladov sa výhry rebujú pod¾a schváleného herného plánu, prièom výhercom
je hráè, ktorý má reb s èíslom alebo iným oznaèením
zhodným s vyrebovaným èíslom alebo iným oznaèením rebu.
(3) Hráè v lotérii pokladnièných dokladov môe získa reb výluène na základe údajov z pokladnièného
dokladu; pouitie údajov z náhradného dokladu nie je
prípustné.
(4) Do rebovania sú zaradené reby vydané prevádzkovate¾om lotérie pokladnièných dokladov na základe
údajov z pokladnièného dokladu.
(5) V lotérii pokladnièných dokladov nie je podmienkou úèasti zaplatenie vkladu. Platby uskutoènené na
úèely získania plnení od prevádzkovate¾a lotérie pokladnièných dokladov sa nepovaujú za vklad..
6. V § 20 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 6 písm. j) sa na
konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o iados o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tátnej lotérie, ktorou sa povo¾uje prevádzkovanie lotérie pokladnièných
dokladov,.
7. V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri lotérii pokladnièných dokladov sa poèet rebov, cena jedného
rebu a celková výka hernej istiny neuvádzajú,.
8. V § 37 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí pri urèovaní výky odvodu ministerstvom pri lotérii pokladnièných dokladov..
9. V § 41 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak prevádzkovate¾om lotériovej hry je národná lotériová spoloènos..
10. V § 42 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
rebovanie lotérie pokladnièných dokladov sa musí
vykona za úèasti orgánu dozoru..
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11. Za § 58i sa vkladá § 58j, ktorý vrátane nadpisu
znie:

ní pokladnièného dokladu, ktorý bol vyhotovený po
31. auguste 2013..

§ 58j
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2013
Do lotérie pokladnièných dokladov môe by zaradený reb vydaný prevádzkovate¾om hráèovi po predloe-

Èiastka 33

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013
okrem èl. V, ktorý nadobúda úèinnos 1. septembra
2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

1. V § 14 ods. 10 sa vypúa druhá veta.
2. V § 67b ods. 1 sa slová 31. decembra 2013 nahrádzajú slovami 31. decembra 2015.

Èl. I
Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 551/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z. a zákona
è. 468/2011 Z. z. sa mení takto:

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorou sa ustanovuje zriadenie a èinnos komisie, rozsah skúky, priebeh skúky
a vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 45 ods. 7 zákona è. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene
niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

(4) Komisia je uznáaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovièná väèina vetkých èlenov komisie.

§1

(1) Skúka má praktickú èas a písomnú èas. Praktickou èasou je vykonanie chemickej skúky. Chemická skúka je zameraná na stanovenie obsahu drahého
kovu vo vzorkách zliatin z drahých kovov.

(1) Komisiu na posúdenie odbornej spôsobilosti na
zlievanie drahých kovov (ïalej len komisia) zriaïuje
a jej èlenov vymenúva a odvoláva riadite¾ Puncového
úradu Slovenskej republiky (ïalej len úrad).
(2) Komisia má troch èlenov, ktorými sú dvaja zamestnanci úradu a jeden zamestnanec Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky.
(3) Komisia
a) posudzuje odbornú spôsobilos pod¾a § 45 ods. 1 zákona,
b) pred zaèatím chemickej skúky rýdzosti (ïalej len
chemická skúka) poskytne iadate¾ovi o vydanie
osvedèenia (ïalej len iadate¾) vzorky zliatin z drahých kovov,
c) posudzuje výsledok chemickej skúky porovnaním
s technickou normou,1)
d) na základe výsledku chemickej skúky odporúèa vyda alebo nevyda iadate¾ovi osvedèenie o odbornej
spôsobilosti.

§2

(2) Ak výsledok chemickej skúky presahuje odchýlku urèenú technickou normou,1) mono ju raz opakova.
(3) Obsahom písomnej èasti chemickej skúky je vypracovanie protokolu o vykonaní chemickej skúky.
(4) Komisia odporuèí úradu vyda iadate¾ovi osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak výsledok skúky nepresahuje odchýlku urèenú technickou normou.1)
§3
Vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti je uvedený
v prílohe.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júna 2013.

v z. Pavol Pavlis v. r.

1

) STN EN ISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotníckych zliatinách zlata. Kupelaèná metóda (skúka tavením) (ISO 11426:1997).
STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) metóda s bromidom
draselným (obsahuje opravu AC:1994).
STN EN ISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Gravimetrická metóda po vyzráaní hexachlóroplatièitanu diamónneho (ISO 11210:1995).
STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Gravimetrická metóda s dimetylglyoxínom (ISO
11490:1995).
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Príloha
k vyhláke è. 137/2013 Z. z.
Vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti

Číslo: ......... /rok vydania

Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti podľa § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých
kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Meno a priezvisko, titul:

V ................... dátum

podpis

riaditeľ Puncového úradu Slovenskej republiky
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 30. mája 2013
o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 48 zákona è. 94/2013 Z. z. o puncovníctve
a skúaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene
niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

pod¾a § 7 písm. a), d) a f), g) a j) zákona sa vyberajú
úhrady pod¾a sadzobníka úhrad, ktorý je uvedený
v prílohe.
§2

§1
Za úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júna 2013.

v z. Pavol Pavlis v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 138/2013 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD
Poloka 1
Skúanie rýdzosti nedetruktívnou metódou
a) tuzemského tovaru alebo cudzieho tovaru, za 1g zliatiny
1. striebra
2. zlata
3. platiny
b) starého tovaru alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny
1. striebra
2. zlata
3. platiny

0,05 eura
0,40 eura
0,50 eura
0,15 eura
2 eurá
3 eurá

Poloka 2
Úradné oznaèenie tovaru puncovou znaèkou alebo iným spôsobom
a) za kadú puncovú znaèku na
1. strieborný tovar
2. zlatý tovar
3. platinový tovar
b) za kadé doznaèenie tovaru
c) za zavesenie plomby, za kadú plombu
d) za vydanie osvedèenia o rýdzosti tovaru
e) za kadú laserom vypálenú puncovú znaèku na zlatý, strieborný alebo platinový
tovar alebo doznaèenie tovaru zodpovednostnou znaèkou, rýdzostným
èíslom alebo oznaèením metal
f) za kadú puncovú znaèku pri jej oprave alebo zruenie puncovej znaèky

0,20 eura
0,40 eura
0,60 eura
0,12 eura
0,30 eura
5 eur
1,50 eura
0,25 eura

Poloka 3
Kvalitatívne zistenie drahého kovu v zliatine za kadú skúku striebra, zlata, platiny
alebo iného kovu

1,50 eura

Poloka 4
Urèenie obsahu drahých kovov v predloených výrobkoch z drahých kovov a zlomkoch za kadý kus
alebo za kadú vo¾ne oddelite¾nú èas výrobku
a) strieborného
b) zlatého
c) platinového
Poloka 5
Stanovenie rýdzosti drahých kovov na základe chemickej skúky:
a) striebro titráciou
b) zlato kupeláciou
c) striebro a zlato spoloènou kupeláciou
d) zlato v zliatinách s obsahom niklu
e) platina a platinové kovy, za kadý kov
f) urèenie obsahu drahých kovov metódou atómovej absorpènej spektroskopie
1. za jeden kov
2. za kadý ïalí kov
g) za opakované chemické skúky rýdzosti
drahých kovov pod¾a písmen a) a f)
Poloka 6
Tavenie výrobkov z drahých kovov vrátane chemickej skúky:
a) striebro
1. do 250 g vrátane
2. nad 250 g, za kadých ïalích zaèatých 100 g
b) zlato
1. do 20 g vrátane

3 eurá
5 eur
10 eur

12 eur
28 eur
33 eur
35 eur
40 eur
75 eur
40 eur
trojnásobok úhrady
pod¾a písmen a) a f)

25 eur
10 eur
30 eur

Strana 1092

Zbierka zákonov è. 138/2013

2. nad 20 g do 50 g vrátane
3. nad 50 g, za kadých ïalích zaèatých 50 g
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45 eur
15 eur

Poloka 7
Identifikácia oznaèenia výrobkov z drahých kovov, za kadý výrobok

10 eur

Poloka 8
Identifikácia drahých kameòov, za kadú zaèatú hodinu

17 eur

Poloka 9
Iné úkony
a) vyh¾adanie predmetu pri strate dokladu
b) roztriedenie predloeného tovaru na dobré a chybné kusy
na základe písomnej iadosti predkladate¾a
c) nadmerné balenie predloeného tovaru, za jeden kus
d) zruenie zaevidovanej zákazky
e) vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných
evidencií a registrov, na základe písomnej iadosti, za kadú zaèatú stranu
f) úhrada nákladov spojených s vykonaním skúky na získanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti
g) znalecká èinnos, poradenská èinnos a vyhotovenie odborného
posudku, za hodinu
h) poskytnutie odborných materiálov v odbore puncovníctva, za kadú stranu
Poloka 10
Odborná príprava skúobných kyselín na drahé kovy, za kadých 50 ml

2 eurá
dvojnásobok úhrady
pod¾a poloky 1
0,10 eura
10 eur
1,5 eura
100 eur
15 eur
0,20 eura
4 eurá
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139
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. mája 2013,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náleitostiach iadosti o devízovú licenciu
a podrobnosti o poiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Národná banka Slovenska pod¾a § 6 ods. 13 a § 13
ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Náleitosami iadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú èinnos (ïalej len devízová licencia), ak je iadate¾om fyzická osoba, sú:
a) meno a priezvisko iadate¾a; ak ide o fyzickú osobu
podnikate¾a obchodné meno, ak sa líi od mena
a priezviska,
b) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
iadate¾a, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a
miesto podnikania, ak sa líi od adresy trvalého pobytu; ak ide o cudzinca aj adresu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
c) dátum narodenia iadate¾a,
d) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
e) telefónne èíslo,
f) adresa elektronickej poty, ak ju iadate¾ má,
g) údaje pod¾a písmen a) a f) o zástupcovi iadate¾a
v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil,
h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos.
(2) Náleitosami iadosti o udelenie devízovej licencie, ak je iadate¾om právnická osoba, sú:
a) obchodné meno a sídlo iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
c) oznaèenie registra, v ktorom je iadate¾ zapísaný,
a èíslo zápisu, ak bolo pridelené,
d) telefónne èíslo,
e) adresa elektronickej poty, ak ju iadate¾ má,
f) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá je tatutárnym
orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a,
g) údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a f) o zástupcovi iadate¾a v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil,
h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, prostredníc1

tvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú
èinnos.
(3) Prílohami iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) doklad preukazujúci, e iadate¾, zástupca iadate¾a
v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos, spåòajú podmienky pod¾a § 6 ods. 3
písm. b) zákona,
b) doklad o zaplatení poplatku,1)
c) originál alebo úradne osvedèená kópia výpisu zo ivnostenského registra nie starieho ako tri mesiace
ku dòu podania iadosti, ak má iadate¾ oprávnenie
prevádzkova ivnos; ak ide o cudzinca obdobný doklad vydaný prísluným orgánom nie starí ako tri
mesiace,
d) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
pod¾a § 6 ods. 3 písm. c) a e) zákona, a to
1. písomné vyhlásenie iadate¾a o tom, e je plne
spôsobilý na právne úkony,
2. originál alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o najvyom dosiahnutom vzdelaní iadate¾a,
3. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos, o tom, e je plne spôsobilá na právne úkony,
4. originál alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o najvyom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos,
e) výpis z registra trestov iadate¾a nie starí ako tri
mesiace ku dòu podania iadosti; ak ide o cudzinca
obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
f) výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos,
nie starí ako tri mesiace ku dòu podania iadosti;
ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom
má obvyklý pobyt,
g) úradne osvedèená plná moc udelená iadate¾om
svojmu zástupcovi v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil.
(4) Prílohami iadosti pod¾a odseku 2 sú:
a) doklad preukazujúci, e osoba, ktorá je tatutárnym
orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, zástupca v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil, a oso-

) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 è. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie
è. 376/2012 Z. z.).
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ba, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva
zmenárenskú èinnos, spåòa podmienky pod¾a § 6
ods. 3 písm. b) zákona,
doklad o zaplatení poplatku,1)
originál alebo úradne osvedèená kópia výpisu z obchodného registra nie starieho ako tri mesiace ku
dòu podania iadosti; ak ide o zahraniènú právnickú osobu obdobný doklad vydaný prísluným orgánom, nie starí ako tri mesiace,
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
pod¾a § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to
1. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos, o tom, e je plne spôsobilá na právne úkony,
2. originál alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom
ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos,
výpis z registra trestov osoby, ktorá je tatutárnym
orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, nie starí ako tri mesiace ku dòu podania iadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom
má obvyklý pobyt,
výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos,
nie starí ako tri mesiace ku dòu podania iadosti;
ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom
má obvyklý pobyt,
úradne osvedèená plná moc udelená iadate¾om svojmu zástupcovi v konaní, ak ho iadate¾ ustanovil.

(5) Prílohami iadosti o udelenie devízovej licencie,
ktorej predmetom je predaj peòaných prostriedkov
v cudzej mene za eurá v hotovosti, okrem príloh pod¾a
odsekov 3 a 4, sú:
a) písomné vyhlásenie iadate¾a o tom, e vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom
je nákup peòaných prostriedkov v cudzej mene za
eurá v hotovosti nepretrite najmenej 12 mesiacov
v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,
b) originál alebo úradne osvedèená kópia potvrdenia
Národnej banky Slovenska alebo osoby urèenej Národnou bankou Slovenska o tom, e osoba, ktorá
bude vykonáva pre iadate¾a predaj peòaných
prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný
kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falovania alebo pozmeòovania.
§2
(1) Devízové miesto pod¾a § 13 ods. 5 zákona vedie
a) osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súèasou sú údaje o peòanej
hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov
s devízovými hodnotami a údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2) o klientoch, s ktorými
boli jednotlivé obchody s devízovými hodnotami vy2
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konané; údaje o identifikovaní klienta sa uvedú aj
v rozsahu pod¾a odseku 2 písm. g),
b) evidenciu o vykonávaní nákupu peòaných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peòaných
prostriedkov v cudzej mene pod¾a § 13 ods. 5 písm. a)
zákona; táto evidencia sa vedie v listinnej podobe
a skladá sa z valutového denníka a dokladu o odpoète
o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny,
c) valutový denník obsahujúci údaje z dokladu o odpoète, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o odpoète, poradové èíslo dokladu o odpoète, oznaèenie
cudzej meny medzinárodným kódom ISO, mnostvo
peòaných prostriedkov v cudzej mene s vyznaèením, èi ide o ich nákup, alebo o ich predaj; valutovým
denníkom sa na úèel toho opatrenia rozumie súbor
denných záznamov o vetkých uskutoènených obchodoch pri zmenárenskej èinnosti,
d) kartotéku platidiel vo forme vyobrazenia a opisu
platných bankoviek a mincí eura a cudzej meny
s uvedením informácií o vydaní a platnosti týchto
platidiel, o èase urèenom na ich výmenu, ak sa skonèí ich platnos, a popisu alebo vyobrazenia ich známych falzifikátov.
(2) Doklad o odpoète pod¾a odseku 1 sa oznaèí poradovým èíslom v súvislom èíselnom rade a uvedú sa
v òom tieto údaje:
a) oznaèenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO,
jej mnostvo, kurz a kurzová hodnota,
b) suma nakúpených peòaných prostriedkov v cudzej
mene alebo predaných peòaných prostriedkov v cudzej
mene po odpoèítaní ceny sluby vyjadrená v eurách,
c) cena sluby,
d) identifikaèné znaky devízového miesta,
e) dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpoète,
f) pri nákupe alebo predaji ekov:
1. meno a priezvisko klienta, druh, èíslo, dobu platnosti preukazu totonosti a názov tátu, ktorý
preukaz totonosti vystavil,
2. èísla ekov,
3. obchodné meno banky alebo poboèky zahraniènej banky, ktorá prepláca ek (ekovník),
g) pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur:
1. meno a priezvisko klienta,
2. druh, èíslo, dobu platnosti preukazu totonosti
a názov tátu, ktorý preukaz totonosti vystavil.
(3) Doklad o odpoète pod¾a odseku 1 sa vyhotovuje
v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je urèený klientovi na úèely prípadnej reklamácie; pri vykonávaní storna nákupu peòaných prostriedkov v cudzej
mene alebo predaja peòaných prostriedkov v cudzej
mene sa oznaèia obidva rovnopisy slovom storno
a uvedú sa identifikaèné znaky devízového miesta, dátum a miesto vystavenia.
(4) Ak je udelená devízová licencia
a) na nákup peòaných prostriedkov v cudzej mene,
zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov pod¾a odseku 1 aj údaje o pouití nakúpených
peòaných prostriedkov v cudzej mene doloené

) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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1. úètovným dokladom alebo
2. iným dokladom obsahujúcim oznaèenie dokladu,
úèel pouitia peòaných prostriedkov v cudzej
mene, sumu peòaných prostriedkov, oznaèenie
preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich
podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu,
b) na nákup peòaných prostriedkov v cudzej mene
a predaj peòaných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov pod¾a odseku 1, zaznamenajú sa aj údaje
1. o inom pouití, ako je predaj nakúpených peòaných
prostriedkov v cudzej mene, doloenom úètovným
dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim
oznaèenie dokladu, úèel pouitia peòaných prostriedkov v cudzej mene, sumu peòaných prostriedkov,
2. o nadobudnutí peòaných prostriedkov v cudzej
mene inak ako nákupom peòaných prostriedkov
v cudzej mene doloenom úètovným dokladom
alebo iným dokladom obsahujúcim oznaèenie dokladu, zdroj nadobudnutia peòaných prostriedkov v cudzej mene, sumu peòaných prostriedkov, oznaèenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej
strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia
dokladu.
(5) Vo valutovom denníku sa denne vyèísli objem nakúpených peòaných prostriedkov v cudzej mene, objem predaných peòaných prostriedkov v cudzej mene,
objem pouitých peòaných prostriedkov v cudzej mene
pod¾a odseku 4 písm. a) a b) prvého bodu a objem
peòaných prostriedkov nadobudnutých pod¾a odseku
4 písm. b) druhého bodu, a to pod¾a jednotlivých cudzích mien, a uvedú sa ich zostatky, ktoré sa zaznamenajú do valutového denníka nasledujúci pracovný deò.
(6) Doklady o odpoètoch a valutový denník pod¾a odseku 1 sa vedú za kadú prevádzkareò osobitne.
(7) Identifikaènými znakmi devízového miesta sú obchodné meno devízového miesta, identifikaèné èíslo,
adresa prevádzkarne, meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca pod¾a podpisového vzoru.
§3
(1) Nákup peòaných prostriedkov v cudzej mene
alebo predaj peòaných prostriedkov v cudzej mene sa
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vykonáva pod¾a nákupného kurzu alebo predajného
kurzu uvedeného v kurzovom lístku devízového miesta.
(2) Cena úètovaná za poskytnuté sluby pod¾a § 13
ods. 5 písm. d) zákona pri zmenárenskej èinnosti sa
urèí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej
hodnoty; ceny jednotlivých sluieb sa vyjadrujú arabskými èíslicami.
§4
(1) Údaje o mnostve nakúpených peòaných prostriedkov v cudzej mene a predaných peòaných prostriedkov v cudzej mene za predchádzajúci kalendárny
tvrrok pod¾a § 13 ods. 5 písm. f) zákona sa predkladajú Národnej banke Slovenska na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe, a to súhrnne za vetky prevádzkarne
a zmenárenské automaty devízového miesta. Údaje
o mnostve nakúpených peòaných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súètu údajov na vyhotovených
nákupných dokladoch o odpoètoch a údaje o mnostve
predaných peòaných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súètu údajov na vyhotovených predajných
dokladoch o odpoètoch. Ak sa v kalendárnom tvrroku
nevykonal nákup peòaných prostriedkov v cudzej
mene alebo predaj peòaných prostriedkov v cudzej
mene, uvedú sa v prísluných riadkoch a prísluných
ståpcoch tlaèiva nuly.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 sa zasielajú Národnej banke Slovenska, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní
nasledujúceho tvrroka.
§5
Zruuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náleitostí iadosti
o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia
podmienok udelenia devízovej licencie a o poiadavkách pod¾a § 13 ods. 8 Devízového zákona v znení opatrenia è. 412/2006 Z. z.
§6
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Jozef Makúch v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 139/2013 Z. z.

VZOR
Národná banka Slovenska
Devízové miesto:

Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska odboru doh¾adu nad bankovníctvom a platobnými slubami do 15 kalendárnych dní po skonèení kalendárneho tvrroka.

VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI PEÒANÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE
Obdobie ........................

Oznaèenie cudzej
meny
medzinárodným
kódom ISO

1

Mnostvo
nakúpených
peòaných
prostriedkov
v cudzej mene
pod¾a
dokladov
o odpoètoch
2

Súèet
kurzových
hodnôt pod¾a
dokladov
o odpoètoch
o nákupe
(v eurách)

Mnostvo
predaných
peòaných
prostriedkov
v cudzej mene
pod¾a dokladov
o odpoètoch

Súèet kurzových
hodnôt pod¾a
dokladov
o odpoètoch
o predaji
(v eurách)

3

4

5

Vypracoval (meno, priezvisko a funkcia):
Dátum:

..........................................
Odtlaèok peèiatky,
meno, priezvisko, funkcia
a podpis zodpovednej osoby

