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218
ZÁKON
z 25. júna 2013
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze 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) povinnosti osôb s predmetom èinnosti aba, výroba, obchodovanie, skladovanie alebo preprava ropy
a ropných výrobkov (ïalej len podnikate¾) a povinnosti vybraných podnikate¾ov,
b) obstarávanie núdzových zásob a nakladanie s núdzovými zásobami,
c) opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze,
d) spôsob zaloenia, postavenie a právne pomery Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
(ïalej len agentúra),
e) výkon tátnej správy na úseku núdzových zásob,
f) kontrolu a sankcie za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

e)

f)
g)

(2) Núdzové zásoby sa na úèely osobitných predpisov1) povaujú za tátne hmotné rezervy. Na núdzové
zásoby sa nevzahuje osobitný predpis.2)
§2
Základné ustanovenia
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) ropou ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe è. 1
spracovate¾né v rafinériách na ropné výrobky,
b) ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,3)
c) vybranými ropnými výrobkami ropné výrobky uvedené v prílohe è. 1,
d) vybraným podnikate¾om podnikate¾, ktorý vybrané
ropné výrobky
1. uvedie do daòového vo¾ného obehu4) pod¾a osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
1

h)
i)

2. prepraví na územie Slovenskej republiky mimo
pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely,6)
3. dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích
tátov,7)
4. uvedie do daòového vo¾ného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na
podnikate¾ské úèely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a treom bode,
núdzovými zásobami zásoby ropy a ropných výrobkov urèené na ochranu ekonomiky, predchádzanie,
zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze,
alebo na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
obstarávaním núdzových zásob kúpa a pôièka núdzových zásob,
nakladaním s núdzovými zásobami udriavanie, pôièka, obmena, zámena, ochraòovanie, kúpa a predaj núdzových zásob, prièom
1. udriavaním je zabezpeèenie skladovania a ochraòovania núdzových zásob,
2. obmenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti
a mnostva,
3. zámenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti,
mnostva alebo ceny alebo nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého
druhu iného mnostva alebo ceny,
4. ochraòovaním je zabezpeèenie kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov núdzových zásob,
osobitnými zásobami núdzové zásoby urèené pod¾a
§ 12,
vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahranièia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného reimu vývoz, výstup tovaru z územia Slovenskej
republiky do zahranièia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného reimu pasívny zu¾achovací styk, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahranièia
s prideleným colne schváleným urèením alebo po-

) Napríklad zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov, zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Bod 4.1 prílohy B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej tatistike (Ú. v. EÚ L
304, 14. 11. 2008) v platnom znení.
4
) § 2 ods. 1 písm. i) prvý, druhý a tvrtý bod zákona è. 98/2004 Z. z. v znení zákona è. 482/2009 Z. z.
5
) § 19 a 20 a § 25 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 31 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona è. 98/2004 Z. z.
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uitím spätný vývoz, tovar Európskej únie8) umiestnený v colných skladoch, tovar Európskej únie8)
umiestnený v slobodných skladoch alebo slobodných pásmach, alebo tovar Európskej únie8) opúajúci územie Slovenskej republiky, ktorý bol odoslaný
do èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát); vývoz nezahàòa tovar, ktorý nie je tovarom
Európskej únie8) a ktorý je prepravovaný cez územie
Slovenskej republiky v colnom reime tranzit, a tovar Európskej únie,8) ktorý je cez územie Slovenskej
republiky iba prepravovaný,
j) dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahranièia, ktorý bol prepustený do colného
reimu vo¾ný obeh, vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahranièia, ktorý bol prepustený
do colného reimu aktívny zu¾achovací styk v systéme vrátenia alebo v podmieneènom systéme,
vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahranièia, ktorý bol prepustený do colného reimu
prepracovanie pod colným doh¾adom, alebo tovar
Európskej únie8) vstupujúci do Slovenskej republiky
z èlenského tátu; dovoz nezahàòa tovar prepustený
po vstupe na územie Slovenskej republiky z tretieho
tátu do colného reimu tranzit a tovar Európskej
únie,8) ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba
prepravovaný,
k) èistým dovozom kladný rozdiel medzi dovozom ropy
alebo ropných výrobkov a ich vývozom v rámci jedného kalendárneho roka,
l) dostupnosou núdzových zásob fyzická prístupnos
núdzových zásob a monos nepretrite disponova
s núdzovými zásobami,
m) stavom ropnej núdze váne ohrozenie, naruenie
alebo preruenie dodávok ropy a ropných výrobkov
v Slovenskej republike,
n) núdzovým plánom plán uvo¾òovania núdzových zásob, ktorý sa vypracuje s prihliadnutím na podmienky a okolnosti stavu ropnej núdze alebo situácie
pod¾a § 14 ods. 6,
o) pohotovostným plánom plán, ktorý obsahuje základné postupy v stave ropnej núdze a organizaèné
opatrenia, ktoré sa realizujú v stave ropnej núdze
alebo v situácii pod¾a § 14 ods. 6.

mu mnostvu vybraných ropných výrobkov vybraných
podnikate¾ov za predchádzajúci mesiac z jednej dvanástiny minimálneho limitu núdzových zásob urèeného pod¾a § 7.

§3

(3) Agentúra je oprávnená vypoveda zmluvu o zabezpeèení udriavania núdzových zásob, ak vybraný podnikate¾ poruí platobné podmienky dohodnuté v zmluve. Výpovedná lehota je 30 dní a zaèína plynú prvým
dòom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
bola doruèená výpoveï vybranému podnikate¾ovi.

Povinnosti vybraných podnikate¾ov
(1) Vybraný podnikate¾ je povinný zabezpeèi udriavanie núdzových zásob v mnostve urèenom pod¾a odseku 2 prostredníctvom agentúry na úèely plnenia poiadaviek vyplývajúcich z tohto zákona a z medzinárodných
záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná; táto
povinnos sa nevzahuje na vybrané ropné výrobky, ktorých mnostvo v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov súhrnne nepresiahne 20 m3.
(2) Mnostvo núdzových zásob, ktorých udriavanie
je vybraný podnikate¾ povinný zabezpeèi prostredníctvom agentúry, urèí agentúra pod¾a pomeru mnostva
vybraných ropných výrobkov prislúchajúcich vybranému podnikate¾ovi za predchádzajúci mesiac k celkové8

(3) Vybraný podnikate¾ je povinný oznámi a preukáza Správe tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len Správa rezerv) splnenie povinnosti
pod¾a odseku 1 do 30 dní od vzniku agentúry. Splnenie
povinnosti pod¾a odseku 1 sa preukazuje predloením
zmluvy o zabezpeèení udriavania núdzových zásob
s odkladom úèinnosti na deò prevzatia núdzových zásob pod¾a § 25 ods. 2. Osoba, ktorá sa stane vybraným
podnikate¾om, je povinná oznámi a preukáza Správe
rezerv splnenie povinnosti pod¾a odseku 1 predloením
zmluvy o zabezpeèení udriavania núdzových zásob do
15 dní odo dòa, keï sa stane vybraným podnikate¾om.
§4
Zmluva o zabezpeèení udriavania núdzových zásob
(1) Agentúra zabezpeèuje udriavanie núdzových zásob pre vybraného podnikate¾a na základe zmluvy o zabezpeèení udriavania núdzových zásob. Obchodné
podmienky udriavania núdzových zásob a cenu za
slubu zabezpeèenia udriavania núdzových zásob zverejní agentúra na svojom webovom sídle. Cena za slubu
zabezpeèenia udriavania núdzových zásob musí by
nediskriminaèná. Cena pokrýva náklady na obstarávanie a poistenie núdzových zásob, nakladanie s núdzovými zásobami, úroky a ostatné náklady na financovanie
agentúry, náklady súvisiace so zaloením a vznikom
agentúry a administratívne náklady agentúry.
(2) Ak si vybraný podnikate¾ neplní svoje povinnosti
zo zmluvy o zabezpeèení udriavania núdzových zásob
vèas a riadne, agentúra je povinná zaèa vymáha splnenie týchto povinností najneskôr do 60 dní odo dòa,
keï mali by povinnosti vybraného podnikate¾a splnené. Agentúra oznámi colnému úradu nedoplatky vybraných podnikate¾ov vzniknuté z poruenia povinností plni si svoje platobné záväzky voèi agentúre riadne
a vèas.

(4) Ak agentúra zistí, e si vybraný podnikate¾ nesplnil svoju povinnos uzatvori zmluvu o zabezpeèení
udriavania núdzových zásob, vyzve vybraného podnikate¾a na jej bezodkladné splnenie. Agentúra zároveò
vybraného podnikate¾a pouèí o povinnosti oznámi
a preukáza Správe rezerv splnenie povinnosti uzavrie
zmluvu o zabezpeèení udriavania núdzových zásob.
Ak si vybraný podnikate¾ napriek výzve túto povinnos
nesplní, oznámi agentúra túto skutoènos Správe rezerv.

) Èl. 4 bod 7 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
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§5
Informaèné povinnosti
Podnikatelia a prísluné orgány tátnej správy sú povinní poskytova Správe rezerv na jej poiadanie vetky
aktuálne údaje potrebné na
a) vyhodnotenie stavu núdzových zásob,
b) vyhodnotenie pripravenosti realizácie pohotovostného plánu pod¾a § 14 ods. 4 a núdzového plánu
pod¾a § 14 ods. 7,
c) rieenie stavu ropnej núdze.
§6
Obstarávanie a udriavanie núdzových zásob
(1) Agentúra na úèely zabezpeèenia obstarávania
a udriavania núdzových zásob pre vybraných podnikate¾ov obstaráva a nakladá s núdzovými zásobami
pod¾a tohto zákona. Agentúra postupuje pri obstarávaní a udriavaní núdzových zásob v súlade so zásadou
hospodárnosti a úèelnosti.
(2) Agentúra je povinná zabezpeèi
a) kvalitatívne parametre núdzových zásob pod¾a technických noriem,9)
b) kontrolu mnostva núdzových zásob u uznaného
skladovate¾a pod¾a § 9 ods. 5,
c) trvalú dostupnos núdzových zásob,
d) primerané poistenie núdzových zásob a
e) dodriavanie plánu obmeny a zámeny núdzových zásob pod¾a § 21 ods. 3.
(3) Agentúra je povinná obstaráva a udriava núdzové zásoby v rozsahu minimálneho limitu núdzových
zásob, ktorého výku urèí alebo oznámi Správa rezerv
pod¾a § 7 ods. 7 alebo § 10 ods. 3. Agentúra je povinná obstaráva a udriava núdzové zásoby vo výke minimálneho limitu urèeného pre predchádzajúci kalendárny rok, ak Správa rezerv neurèí výku minimálneho
limitu núdzových zásob na prísluný rok do 25. februára kalendárneho roka.
(4) Obstaranie núdzových zásob a skladovacích zariadení z vlastných prostriedkov agentúry môe by refinancované bankovými úvermi, dlhopismi alebo inými
finanènými nástrojmi.
(5) Finanèné prostriedky získané z predaja núdzových zásob pod¾a § 10 alebo § 11 môe agentúra v rozsahu obstarávacej ceny núdzových zásob poui len na
obstaranie núdzových zásob na úèely ich doplnenia do
výky minimálneho limitu núdzových zásob alebo na
plnenie záväzkov vyplývajúcich z bankových úverov,
vydaných dlhopisov alebo iných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s financovaním núdzových zásob alebo skladovacích kapacít vo vlastníctve agentúry.
(6) Agentúra je povinná oznamova Správe rezerv informácie o
a) aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Európskej komisie kadoroène do 15. februára,
9
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b) kvalitatívnych parametroch núdzových zásob kadoroène k 30. júnu a 31. decembru,
c) kadom zániku zmluvy o zabezpeèení udriavania
núdzových zásob s vybraným podnikate¾om, a to
bezodkladne.
(7) Agentúra je povinná poskytova do 15 dní na poiadanie Správe rezerv informácie o
a) aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Medzinárodnej energetickej
agentúry, Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda), Národnej rady Slovenskej
republiky alebo vecne prísluných orgánov tátnej
správy,
b) mieste uskladnenia núdzových zásob, umiestnení
skladovacieho zariadenia pre núdzové zásoby, vlastníkovi núdzových zásob, mnostve a druhu núdzových zásob s uvedením kategórie núdzových zásob
pod¾a osobitného predpisu,3)
c) mnostve a truktúre núdzových zásob uskladnených mimo územia Slovenskej republiky s uvedením
èlenského tátu alebo orgánu zriadeného èlenským
tátom, ktorého hlavným cie¾om je obstarávanie,
udriavanie a predaj núdzových zásob (ïalej len
ústredný orgán správy zásob),
d) mnostve núdzových zásob uskladnených na území
Slovenskej republiky pre iný èlenský tát alebo
ústredný orgán správy zásob iného èlenského tátu,
e) mnostve osobitných zásob uskladnených na území
Slovenskej republiky pre kadú kategóriu ropných
výrobkov pod¾a prílohy è. 2 a
f) mnostve osobitných zásob uskladnených na území
Slovenskej republiky pre iný èlenský tát alebo
ústredný orgán správy zásob iného èlenského tátu
pre kadú kategóriu ropných výrobkov pod¾a prílohy
è. 2 s uvedením èlenského tátu alebo ústredného
orgánu správy zásob, pre ktorý sa osobitné zásoby
skladujú.
§7
Minimálny limit núdzových zásob
(1) Minimálnym limitom núdzových zásob na prísluný kalendárny rok okrem prvých troch kalendárnych
mesiacov prísluného roka je mnostvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dòom priemerného denného
èistého dovozu ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo 61 dòom priemernej
dennej domácej spotreby, pod¾a toho, ktorá z hodnôt je
vyia. Priemerný denný èistý dovoz sa vypoèíta na základe ropného ekvivalentu dovozu v predchádzajúcom
kalendárnom roku, ktorý sa urèuje pod¾a prílohy è. 3.
Priemerná denná domáca spotreba sa vypoèíta na základe ropného ekvivalentu domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý sa urèuje pod¾a
prílohy è. 4.
(2) Minimálnym limitom núdzových zásob na prvé tri
mesiace prísluného kalendárneho roka je mnostvo
núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dòom priemerného denného èistého dovozu ropy a ropných výrobkov

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 362/2010 Z. z., ktorou
sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
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alebo 61 dòom priemernej dennej domácej spotreby
v predposlednom kalendárnom roku pred prísluným
rokom, pod¾a toho, ktorá z hodnôt je vyia.
(3) Stav núdzových zásob nesmie klesnú pod minimálny limit núdzových zásob, ak § 14 ods. 5 alebo
ods. 6 neustanovuje inak.
(4) Pri výpoète minimálneho limitu núdzových zásob
sa do ropných výrobkov zahrnú aj biopalivá10) a aditíva,
ak boli do ropných výrobkov primieané. Aditívami na
úèely tohto zákona sú neuh¾ovodíkové zlúèeniny, ktoré
sa pridávajú alebo primieavajú do ropného výrobku
s cie¾om upravi jeho vlastnosti.
(5) Do núdzových zásob mono zahrnú aj zásoby na
palube ropných tankerov po prepustení do colného reimu vo¾ný obeh,11) zásoby v prístavoch vykládky, v nádriach pri vstupe do ropovodov a potrubných kanálov,
v nákladných èlnoch urèených na vnútrozemskú plavbu,
ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v rafinérskych
nádriach, v skladoch podnikate¾ov vrátane prevádzkových zásob, ak spåòajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom. Do núdzových zásob mono zahrnú aj biopalivá10) a aditíva, ktoré
boli primieané do ropných výrobkov v núdzových zásobách, alebo ktoré sa udriavajú na území Slovenskej
republiky, sú urèené na zmieanie s ropnými výrobkami skladovanými v núdzových zásobách a sú urèené na
pouitie v doprave.
(6) Núdzovými zásobami nie sú zásoby urèené pre
ozbrojené sily, zásoby èerpacích staníc, produktovodov
a ropovodov v prevádzke, nevyaené tuzemské zásoby
ropy, zásoby v zásobníkoch námorných plavidiel, náplne nádrí cestných cisternových vozidiel a eleznièných
cisternových vozòov urèených na prepravu ropy a ropných výrobkov a zásoby nachádzajúce sa u spotrebite¾ov. Do núdzových zásob nemono zahrnú ani zásoby,
ktoré sú predmetom zaistenia orgánu verejnej moci
a ktoré sú predmetom exekuèného konania.
(7) Minimálny limit núdzových zásob na prísluný
kalendárny rok urèuje Správa rezerv na základe údajov
získaných v rámci tátneho tatistického zisovania
pod¾a § 21 ods. 12 kadoroène do 25. februára. Správa
rezerv kadoroène do 25. februára oznamuje agentúre
minimálny limit núdzových zásob. Po uvo¾není núdzových zásob Správa rezerv urèuje alebo oznamuje minimálny limit pod¾a § 10 ods. 3.
(8) Na núdzové zásoby sa nevzahuje poiadavka na
minimálny obsah biopaliva10) pre jednotlivé druhy pohonných látok pod¾a osobitného predpisu,12) ak ide
o uvo¾òovanie núdzových zásob na trh pod¾a § 14 ods. 5
alebo ods. 6.
10
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(9) Správa rezerv urèuje podiel ropy v núdzových zásobách. Ropa tvorí najmenej 50 % núdzových zásob.
§8
Vlastníctvo núdzových zásob
(1) Núdzové zásoby sú vo vlastníctve agentúry, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Núdzové zásoby môu by aj vo vlastníctve podnikate¾a, ktorý poskytuje slubu skladovania a ochraòovania ropy a ropných výrobkov a uzavrie s agentúrou
zmluvu o skladovaní a ochraòovaní núdzových zásob,
ktorá obsahuje záväzok podnikate¾a poui núdzové
zásoby v súlade s rozhodnutím vlády pod¾a § 14 ods. 5
alebo ods. 6.
(3) Zmluvou o skladovaní a ochraòovaní núdzových
zásob sa podnikate¾ zaväzuje skladova a ochraòova
núdzové zásoby v poadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodriava poiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom. Podnikate¾ nesmie skladovanie a ochraòovanie núdzových zásob
postúpi na iného podnikate¾a. Núdzovými zásobami
pod¾a odseku 2 nemôu by zásoby ropy a ropných výrobkov, na ktoré bolo zriadené záloné právo13) alebo
ktoré sú vo vlastníctve podnikate¾a, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo povolená retrukturalizácia
pod¾a osobitného predpisu.14)
(4) Núdzové zásoby nepodliehajú konkurzu,15) exekúcii16) ani inej forme núteného výkonu rozhodnutia. Núdzové zásoby nemôu by predmetom záloného
práva13) ani iného vecného práva k cudzej veci.
§9
Skladovanie núdzových zásob
(1) Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoloène so zásobami rovnakého druhu a iného urèenia.
(2) Skladovacím zariadením je samostatná nádr, nádrový blok, sklad, technologický výrobný celok, alebo
iný objekt, ak spåòa ekologické,17) protipoiarne18) a tieto technické podmienky:
a) najmení povolený skladovaný objem je 4 000 m3 okrem skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmení povolený skladovaný objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádre
95 m3,
b) skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom
do 20 000 m3 musí by vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádre cestných cister-

) § 2 ods. 4 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2010 Z. z.
) Èl. 79 a 83 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
12
) § 14a ods. 7 písm. b) zákona è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13
) § 151a Obèianskeho zákonníka.
14
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 72 zákona è. 7/2005 Z. z.
16
) § 61a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
18
) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
11

Strana 2238

c)

d)
e)
f)

Zbierka zákonov è. 218/2013

nových vozidiel alebo eleznièných cisternových vozòov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu; to
neplatí pre skladovacie zariadenie na vykurovacie
oleje,
skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom
nad 20 000 m3 musí by vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádre cestných cisternových vozidiel alebo eleznièných cisternových vozòov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu; to
neplatí pre skladovacie zariadenie na vykurovacie
oleje,
skladovacie zariadenia pod¾a písmen b) a c) musia
by vybavené zariadením na meranie mnostva,
hustoty a teploty ropných výrobkov,
skladovacie zariadenie na ropu musí umoòova
prepojenie na ropovodnú sie a meranie mnostva
prijatej a vydanej ropy,
príjmové a výdajové zariadenia pod¾a písmen b) a c)
a zariadenia na èerpanie do ropovodnej siete alebo
produktovodnej siete musia by pripravené na èinnos do 24 hodín od oznámenia poiadavky agentúry
na èerpanie núdzových zásob.

(3) Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody
urèené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa
povaujú za verejnoprospené stavby.19) Skladovacie
zariadenia, produktovody a ropovody urèené na skladovanie a prepravu núdzových zásob nepodliehajú
konkurzu,15) exekúcii16) ani inej forme núteného výkonu rozhodnutia.
(4) Núdzové zásoby môe skladova agentúra vo
vlastných skladovacích zariadeniach alebo v zariadeniach uznaného skladovate¾a. Ak agentúra skladuje
núdzové zásoby v zariadeniach uznaného skladovate¾a, ochraòova tieto núdzové zásoby môe len tento
uznaný skladovate¾. Uznaný skladovate¾ nemôe poui núdzové zásoby na komerèné úèely.
(5) Uznaný skladovate¾ je podnikate¾ vybraný vo verejnom obstarávaní,20) ktorý spåòa podmienky na skladovanie núdzových zásob pod¾a tohto zákona. Uznaný
skladovate¾ je aj podnikate¾ pod¾a § 8 ods. 2.
(6) Uznaný skladovate¾ musí zabezpeèi trvalú dostupnos núdzových zásob a na poiadanie agentúry aj
primerané poistenie núdzových zásob.
(7) Uznaný skladovate¾ musí zabezpeèi kontrolu
mnostva a kvality núdzových zásob a na tento úèel
priebene zabezpeèova odber vzoriek núdzových zásob
na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách,
umoni agentúre alebo Správe rezerv ich kontrolný
odber a povoli prístup k skladovacím zariadeniam osobám povereným agentúrou alebo Správou rezerv.
(8) Uznaný skladovate¾ je povinný zabezpeèi, aby
boli núdzové zásoby nepretrite pripravené na ich bezodkladné uvo¾nenie pod¾a pokynu agentúry. Uznaný
skladovate¾ je povinný na základe pokynu agentúry na
vyskladnenie núdzových zásob bezodkladne vyda núdzové zásoby agentúre.
(9) Agentúra môe zabezpeèi skladovanie núdzových
19
20
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zásob alebo ich èasti mimo územia Slovenskej republiky na území èlenského tátu, s ktorým má Slovenská
republika uzavretú medzivládnu dohodu o skladovaní
núdzových zásob; to neplatí pre skladovanie ropy
a osobitných zásob.
§ 10
Uvo¾òovanie núdzových zásob
(1) Agentúra je povinná zabezpeèi uvo¾nenie núdzových zásob a uznaný skladovate¾ je povinný uvo¾ni núdzové zásoby na základe rozhodnutia vlády, ak je potrebné poui núdzové zásoby na úèel uvedený v § 14
ods. 5 alebo ods. 6. Ak vznikne agentúre povinnos
uvo¾ni núdzové zásoby pod¾a predchádzajúcej vety,
agentúra predá núdzové zásoby za cenu, ktorá je vyia, ako bola cena ich obstarania. Agentúra nemôe
uvo¾ni núdzové zásoby bezodplatne.
(2) Návrh na uvo¾nenie núdzových zásob predkladá
vláde Správa rezerv.
(3) Pri uvo¾òovaní núdzových zásob môe stav núdzových zásob doèasne klesnú pod minimálny limit núdzových zásob. Ak lehotu na doplnenie núdzových zásob urèí pre Slovenskú republiku Európska komisia,
Správa rezerv je povinná oznámi agentúre túto lehotu
a agentúra je povinná doplni núdzové zásoby v takto
oznámenej lehote. Ak lehota na doplnenie núdzových
zásob nie je pre Slovenskú republiku urèená Európskou komisiou, lehotu na doplnenie núdzových zásob
urèí Správa rezerv. Pri urèení lehoty na doplnenie núdzových zásob prihliada Správa rezerv najmä na situáciu na medzinárodných trhoch s ropou a na dostupnos financovania agentúry. Agentúra súèasne
navrhne Správe rezerv èasový plán doplnenia núdzových zásob na minimálny limit. Agentúra je povinná
doplni núdzové zásoby do výky minimálneho limitu
v lehote, ktorú urèí Správa rezerv.
§ 11
Vo¾né nakladanie s núdzovými zásobami
Agentúra je oprávnená vo¾ne naklada s núdzovými
zásobami, ktoré prevyujú 105 % minimálneho limitu
núdzových zásob na prísluný kalendárny rok, ak
a) predajná cena je vyia, ako bola cena obstarania
núdzových zásob, a
b) nakladaním s núdzovými zásobami neklesne mnostvo núdzových zásob pod 105 % minimálneho limitu núdzových zásob.
§ 12
Osobitné zásoby
(1) Správa rezerv môe rozhodnú, e agentúra bude
poèas najmenej jedného roka udriava osobitné zásoby vo forme ropných výrobkov pod¾a prílohy è. 2 v minimálnom limite vypoèítanom pod¾a prílohy è. 4 na základe poètu dní priemernej dennej domácej spotreby.

) § 108 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Minimálny limit osobitných zásob sa uplatní v rovnakej
výke na vetky kategórie osobitných zásob, ktoré sa
pod¾a rozhodnutia Správy rezerv udriavajú na území
Slovenskej republiky.
(2) Ak Správa rezerv rozhodne o udriavaní osobitných zásob pod¾a odseku 1, agentúra je ich povinná
udriava pod¾a tohto rozhodnutia. Osobitné zásoby
môu by iba vo vlastníctve agentúry a môu sa skladova iba na území Slovenskej republiky. Poiadavky tohto zákona vzahujúce sa na núdzové zásoby sa primerane vzahujú aj na osobitné zásoby.
(3) Súèet ropných ekvivalentov domácej spotreby
ropných výrobkov v osobitných zásobách musí by
v príslunom kalendárnom roku okrem prvých troch
kalendárnych mesiacov najmenej 75 % celkovej domácej spotreby ropných výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok vypoèítanej pod¾a prílohy è. 4. Takto vypoèítaný súèet ropných ekvivalentov musí by splnený
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4) Ak Správa rezerv nerozhodne pod¾a odseku 1 o povinnosti udriava osobitné zásoby najmenej na 30 dní
priemernej dennej domácej spotreby poèas celého kalendárneho roka, agentúra je povinná udriava najmenej jednu tretinu núdzových zásob vo forme ropných
výrobkov pod¾a prílohy è. 2.
(5) Ak agentúra udriava osobitné zásoby na menej
ako 30 dní priemernej dennej domácej spotreby, vypracuje výroènú správu, ktorá obsahuje analýzu opatrení
na zabezpeèenie a overenie dostupnosti núdzových zásob. Súèasou výroènej správy je aj popis mechanizmov
kontroly pouívania týchto zásob, ak dôjde k narueniu dodávok ropy. Agentúra predloí Správe rezerv výroènú správu kadoroène do 15. januára.
(6) Správa rezerv predloí výroènú správu pod¾a odseku 5 Európskej komisii do konca prvého mesiaca kalendárneho roka, na ktorý sa táto povinnos vzahuje.
(7) Ak Správa rezerv rozhodne pod¾a odseku 1 o povinnosti udriava osobitné zásoby, oznámi toto rozhodnutie agentúre a Európskej komisii a v oznámení
zároveò uvedie mnostvo osobitných zásob a obdobie
trvania tohto záväzku.
(8) Agentúra je povinná udriava osobitné zásoby
poèas celého oznámeného obdobia trvania záväzku.
(9) Ak sú osobitné zásoby zmieané s inými zásobami
ropných výrobkov, uznaný skladovate¾ je povinný zabezpeèi, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu agentúry nedolo k premiestòovaniu zmieaných
zásob v rozsahu, v akom tvoria osobitné zásoby.
§ 13
Stav ropnej núdze
(1) Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda nariadením
vtedy, ak priemerný mesaèný èistý dovoz ropy a ropných výrobkov sa nato¾ko zníi oproti priemernému
mesaènému èistému dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ak mono oèakáva také zníenie alebo akosti v zásobovaní ropou a ropnými výrob21
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kami, e nepriaznivé následky z toho plynúce nemono
odstráni alebo im zabráni bez prijatia opatrení pod¾a
tohto zákona.
(2) Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho rieenie pod¾a § 14 predkladá vláde Správa
rezerv. Stav ropnej núdze sa zaèína dòom, ktorý vyhlási
vláda.
(3) Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze.
(4) Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda
oznamuje aj v masovokomunikaèných prostriedkoch.
V oznámení o vyhlásení stavu ropnej núdze sa uvedie aj
informácia o tom, kde doò mono nazrie. Správa rezerv zverejní oznámenie o vyhlásení a odvolaní stavu
ropnej núdze na svojom webovom sídle.
(5) Opatrenia pod¾a § 14 mono poui aj vtedy, ak ide
o plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 14
Opatrenia na rieenie stavu ropnej núdze
(1) Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môe
zaèa kampaò v masovokomunikaèných prostriedkoch
zameranú na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov.
(2) V èase stavu ropnej núdze môe vláda na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov prija nariadením jedno alebo viac z týchto opatrení:
a) obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b) obmedzenie alebo zákaz pouívania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel
s urèitými evidenènými èíslami,21)
c) obmedzenie otváracej doby èerpacích staníc,
d) obmedzenie alebo zákaz predaja ropy a ropných výrobkov,
e) urèenie regulaèných opatrení dodávate¾om ropy
a ropných výrobkov, ktorými sa urèí najmä mnostvo, miesto, èas, harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy a ropných výrobkov,
f) doèasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy a ropných výrobkov.
(3) Opatrenie pod¾a odseku 2 písm. f) mono prija
v èase stavu ropnej núdze, ak je potrebné uvo¾ni núdzové zásoby pre potreby domáceho trhu. Toto opatrenie nemôe by prijaté, ak je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky voèi Medzinárodnej
energetickej agentúre a Európskej únii, ktoré sa týkajú
povinnosti uvo¾ni núdzové zásoby èlenských tátov pri
naruení dodávok.
(4) Správa rezerv je povinná vypracova a priebene
aktualizova pohotovostný plán, ktorý sa pouije, ak
nastane stav ropnej núdze alebo situácia pod¾a odseku 6. Správa rezerv o pohotovostnom pláne informuje
na poiadanie Európsku komisiu.
(5) Na prekonanie stavu ropnej núdze môe vláda na

) Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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návrh Správy rezerv da súhlas na uvo¾nenie núdzových zásob, prièom v prípade takéhoto uvo¾nenia môe
klesnú stav núdzových zásob pod minimálny limit. Ak
stav núdzových zásob klesne pod minimálny limit,
agentúra doplní núdzové zásoby v lehote, ktorú oznámi
alebo urèí Správa rezerv pod¾a § 10 ods. 3.
(6) Návrh na uvo¾nenie núdzových zásob pod¾a odseku 5 môe predloi Správa rezerv vláde aj vtedy, ak Medzinárodná energetická agentúra rozhodne o uvo¾není
núdzových zásob alebo ak Európska komisia rozhodne, e ide o váne naruenie dodávok do Európskej
únie.
(7) Uvo¾nenie núdzových zásob sa vykonáva na základe núdzového plánu, ktorý vypracuje Správa rezerv
a schváli vláda nariadením.
(8) Poèas stavu ropnej núdze sú podnikatelia s predmetom èinnosti spracovanie ropy povinní prednostne
spracova ropu z núdzových zásob na ropné výrobky
a podnikatelia s predmetom èinnosti skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov sú povinní zabezpeèi skladovanie, vyskladnenie, prepravu a predaj
núdzových zásob v súlade s núdzovým plánom.
(9) Vláda na návrh Správy rezerv môe vyhlási okruh
osôb alebo èinností, na ktoré sa opatrenia na rieenie
stavu ropnej núdze nevzahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia ivota, zdravia alebo majetku môe udeli výnimku z vyhlásených opatrení.
(10) Správa rezerv usmeròuje a koordinuje realizáciu
opatrení na rieenie stavu ropnej núdze a vykonáva
tátny doh¾ad nad núdzovými zásobami.
(11) Správa rezerv spolupracuje s Európskou komisiou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri
predchádzaní a rieení stavu ropnej núdze.
(12) Ak Medzinárodná energetická agentúra rozhodne
o uvo¾není núdzových zásob alebo ak Európska komisia rozhodne, e ide o váne naruenie dodávok do Európskej únie, Správa rezerv neprijme ani nenavrhne
iadne opatrenia, ktoré by bránili v preprave, pouití
alebo uvo¾není núdzových zásob udriavaných na území Slovenskej republiky pre iný èlenský tát.
§ 15
Zaloenie agentúry
(1) Agentúru zaloí ako jeden zo zakladate¾ov Správa
rezerv alebo osoba, v ktorej má Správa rezerv majetkovú úèas a ktorá je pod priamou alebo nepriamou kontrolou tátu.22) Agentúra musí ma formu záujmového
zdruenia právnických osôb.23)
(2) Zaloenie, postavenie a právne pomery agentúry
upravuje Obèiansky zákonník, ak odseky 3 a 8 a § 16
a 18 neustanovujú inak.
(3) Zakladate¾ská zmluva agentúry, stanovy agentúry a ich zmeny nenadobudnú úèinnos bez súhlasu vlády.
22
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(4) Úèelom zaloenia agentúry je obstarávanie a udriavanie núdzových zásob pre potreby ich pouitia
v stave ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných
záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5) Èlenom agentúry sa môe sta vybraný podnikate¾, ktorému vznikla povinnos zabezpeèi udriavanie
núdzových zásob pod¾a tohto zákona.
(6) Èlen agentúry nezodpovedá za záväzky agentúry
svojím majetkom.
(7) Zaloenie a vznik agentúry zverejní Správa rezerv
na svojom webovom sídle.
(8) Pre èlenov orgánov agentúry a generálneho riadite¾a agentúry, ak je vymenovaný, platia obdobne ustanovenia § 194 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá veta, ods. 7
a 8 Obchodného zákonníka. Pre generálneho riadite¾a,
ak je vymenovaný, platí obdobne aj § 194 ods. 5 druhá
veta Obchodného zákonníka. Èlenovia orgánov agentúry sú povinní zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo agentúre spôsobi kodu alebo
ohrozi jej záujmy alebo záujmy jej èlenov, a pri výkone
svojej pôsobnosti nesmú uprednostòova svoje záujmy, záujmy len niektorých èlenov agentúry alebo záujmy tretích osôb pred záujmami agentúry.
§ 16
Hospodársky výsledok agentúry
(1) Zásady tvorby, pouitia a evidencie úèelovo viazaných fondov vo vlastnom imaní agentúry, ktoré zabezpeèia obmedzenie pouitia kladného hospodárskeho
výsledku a transparentnú evidenciu jeho pouitia, navrhuje predstavenstvo agentúry a schva¾uje èlenská
schôdza agentúry.
(2) Kladný výsledok hospodárenia agentúry sa pouije len na úhradu neuhradených strát, obstaranie núdzových zásob, financovanie výstavby skladovacích zariadení alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich
z bankových úverov, vydaných dlhopisov alebo iných finanèných nástrojov.
§ 17
Prevod podielu na hlasovacích právach v agentúre
Na prevod podielu na hlasovacích právach Správy rezerv alebo inej právnickej osoby pod priamou alebo nepriamou kontrolou tátu22) v agentúre je potrebný súhlas vlády. Súhlas vlády je potrebný aj na prevod
podielu na hlasovacích právach osoby, na ktorú bol
priamo alebo cez jednu alebo viac osôb prevedený podiel na hlasovacích právach, ktorý pôvodne patril Správe rezerv alebo osobe pod priamou alebo nepriamou
kontrolou tátu.22)

) § 9 ods. 4 zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
23
) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka.
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§ 18
Predaj núdzových zásob Správou rezerv agentúre
(1) Správa rezerv je oprávnená preda núdzové zásoby, ak
a) agentúra preukáe pripravenos na prevzatie núdzových zásob pod¾a tohto zákona; za pripravenos
na prevzatie núdzových zásob pod¾a tohto zákona sa
povauje najmä zabezpeèenie skladovania núdzových zásob odo dòa prevzatia núdzových zásob pod¾a § 25 ods. 2 a zabezpeèenie financovania kúpy
núdzových zásob,
b) kúpna cena ropy zodpovedá cene urèenej v znaleckom posudku, alebo ak je priemerná kúpna cena
ropy urèená pod¾a údajov z colnej tatistiky24) za
predchádzajúce tri kalendárne mesiace vyia ako
cena urèená pod¾a znaleckého posudku, kúpna
cena ropy zodpovedá priemernej cene ropy urèenej
pod¾a údajov z colnej tatistiky za predchádzajúce
tri kalendárne mesiace.
(2) Na predaj núdzových zásob agentúre sa nepouije
osobitný predpis.25)
(3) Príjem z predaja núdzových zásob pod¾a odseku 1
je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 19
Zruenie agentúry
(1) Zruenie agentúry podlieha predchádzajúcemu
súhlasu vlády.
(2) Dòom zruenia agentúry s likvidáciou sa núdzové
zásoby prevedú z agentúry do vlastníctva tátu, v mene
ktorého koná Správa rezerv. Likvidátor je povinný previes a Správa rezerv je povinná prevzia núdzové zásoby. O odovzdaní a prevzatí núdzových zásob sa vyhotoví
zápisnica. Odmenu likvidátora hradí Správa rezerv.
Správa rezerv spravuje núdzové zásoby pod¾a osobitného predpisu.26)
(3) Pri prevode núdzových zásob pod¾a odseku 2 sa
cena núdzových zásob urèí pod¾a § 18 ods. 1 písm. b),
alebo ak je cena obstarania núdzových zásob vyia,
cena núdzových zásob zodpovedá cene ich obstarania.
(4) Dòom prevodu núdzových zásob z agentúry na
Správu rezerv je Správa rezerv povinná vykonáva povinnosti agentúry pod¾a tohto zákona.
§ 20
Zakladanie iných právnických osôb
(1) Správa rezerv môe pri plnení zakladate¾ských
funkcií pod¾a osobitného predpisu27) so súhlasom vlády zaloi právnickú osobu ako jediný zakladate¾ alebo
spoloèný podnik s inou právnickou osobou. So súhla24

)
)
26
)
27
)
28
)
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som vlády a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva
financií Slovenskej republiky môe Správa rezerv vloi
do základného imania právnickej osoby, ktorej je jediným zakladate¾om, alebo do základného imania spoloèného podniku s inou právnickou osobou nepeòaný
vklad. Pri zaloení a vzniku právnickej osoby alebo zaloení a vzniku spoloèného podniku sa nepouijú osobitné predpisy.28)
(2) Odsek 1 sa nevzahuje na zaloenie a vznik agentúry.
§ 21
Výkon tátnej správy
(1) tátnu správu na úseku núdzových zásob vykonáva Správa rezerv.
(2) Správa rezerv vypracuje a predloí vláde na schválenie politiku strategickej energetickej bezpeènosti v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov; Správa rezerv
prijíma opatrenia na zabezpeèenie strategickej energetickej bezpeènosti na základe schválenej politiky.
(3) Správa rezerv urèuje pre jednotlivé poloky núdzových zásob plán obmeny a zámeny núdzových zásob, ktorý obsahuje lehoty obmeny a zámeny núdzových zásob urèené pod¾a technických podmienok
skladovania a kvalitatívnych parametrov núdzových
zásob.
(4) Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie
o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej
energetickej agentúre, Európskej komisii a na poiadanie vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne
prísluným orgánom tátnej správy.
(5) Správa rezerv kadoroène k 15. júlu predloí príslunému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
informáciu o splnení úlohy uloenej v § 6 ods. 3.
(6) Správa rezerv vedie aktualizovanú a podrobnú
evidenciu núdzových zásob. Táto evidencia obsahuje
najmä informácie potrebné na presné urèenie miesta
uskladnenia núdzových zásob alebo skladovacieho zariadenia núdzových zásob, vlastníka, mnostva a druhu núdzových zásob s uvedením kategórie núdzových
zásob pod¾a osobitného predpisu.29) Na poiadanie Európskej komisii Správa rezerv predloí kópiu tejto evidencie do 15 dní od doruèenia jej iadosti; môe pritom
vynecha údaje týkajúce sa miesta uskladnenia núdzových zásob.
(7) Správa rezerv kadoroène do 25. februára predloí
Európskej komisii zhrnutie evidencie núdzových zásob
s uvedením mnostva a druhu núdzových zásob evidovaných k poslednému dòu predchádzajúceho kalendárneho roka.
(8) Správa rezerv mesaène zostavuje k poslednému

Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 2 písm. h) zákona è. 372/2012 Z. z.
Zákon è. 92/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 13a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
) Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
25
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dòu kalendárneho mesiaca výkaz o objeme núdzových
zásob s uvedením spôsobu výpoètu minimálneho limitu núdzových zásob pod¾a § 7 ods. 7. V tomto výkaze sa
uvedú aj núdzové zásoby, ktoré sú uskladnené mimo
územia Slovenskej republiky, s uvedením èlenského
tátu alebo ústredného orgánu správy zásob iného
èlenského tátu, u ktorého sú núdzové zásoby skladované, a dôvodov uskladnenia núdzových zásob mimo
územia Slovenskej republiky. Správa rezerv predloí
tento výkaz do 55 dní po skonèení kalendárneho mesiaca Európskej komisii. Ak sú na území Slovenskej republiky uskladnené núdzové zásoby iného èlenského
tátu, Správa rezerv predloí Európskej komisii výkaz
o mnostve takto uskladnených núdzových zásob
s uvedením èlenského tátu alebo ústredného orgánu
správy zásob èlenského tátu, na iados ktorého sa
núdzové zásoby skladujú.
(9) Správa rezerv mesaène zostavuje k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca výkaz o osobitných zásobách pre kadú kategóriu ropných výrobkov pod¾a prílohy è. 2. Tento výkaz obsahuje mnostvo a poèet dní
priemernej dennej domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, prièom údaje o spotrebe za
prvé tri kalendárne mesiace sa urèia z údajov o spotrebe za prvé tri kalendárne mesiace kalendárneho roka,
ktorý mu bezprostredne predchádzal. Správa rezerv
predloí tento výkaz Európskej komisii v kalendárnom
mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, na
ktorý sa vzahuje. Ak sú na území Slovenskej republiky
uskladnené osobitné zásoby iného èlenského tátu,
Správa rezerv predloí Európskej komisii výkaz
o mnostve osobitných zásob pod¾a jednotlivých kategórií ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 2 s uvedením èlenského tátu alebo ústredného orgánu správy zásob èlenského tátu, na iados ktorého sa
osobitné zásoby skladujú.
(10) Správa rezerv mesaène zostavuje a predloí Európskej komisii výkaz o obchodných zásobách vypracovaný na základe informácií získaných pod¾a odseku 12.
Obchodné zásoby sú zásoby ropy a ropných výrobkov
skladované podnikate¾mi, ktorých udriavanie sa pod¾a tohto zákona nevyaduje. Správa rezerv zabezpeèuje ochranu údajov, prièom vo výkaze predkladanom
Európskej komisii neuvádza obchodné mená alebo
mená a priezviská vlastníkov obchodných zásob.
(11) Správa rezerv informuje Európsku komisiu o kadom èerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby
klesnú pod minimálny limit núdzových zásob. Správa
rezerv v informácii uvedie
a) deò, keï núdzové zásoby klesli pod minimálny limit
núdzových zásob,
b) dôvody takéhoto èerpania núdzových zásob,
c) opatrenia prijaté na doplnenie núdzových zásob,
d) odhad vývoja núdzových zásob, ak sa predpokladá,
e núdzové zásoby zostanú pod minimálnym limitom.
30

)
)
32
)
33
)
31
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(12) Správa rezerv získava údaje o abe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe
ropy a ropných výrobkov v rámci tátneho tatistického zisovania.30)
(13) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo) zale agentúre súhrnnú
informáciu najneskôr do 30 dní po skonèení prísluného kalendárneho mesiaca, v ktorej uvedie
a) zoznam obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie vybraných podnikate¾ov, ak
dolo v priebehu prísluného kalendárneho mesiaca
k zmene v okruhu vybraných podnikate¾ov alebo ak
je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b) vo vzahu ku kadému vybranému podnikate¾ovi
údaj o mnostve vybraných ropných výrobkov pre
jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov
uvedené v prílohe è. 1, ktoré vybraný podnikate¾
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci
1. uviedol do daòového vo¾ného obehu4) pod¾a osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
2. prepravil na územie Slovenskej republiky mimo
pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely,6)
3. doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích
tátov,7)
4. uviedol do daòového vo¾ného obehu, prepravil
alebo doviezol na územie Slovenskej republiky na
podnikate¾ské úèely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a treom bode,
c) vo vzahu ku kadému vybranému podnikate¾ovi
údaj o mnostve vybraných ropných výrobkov pre
jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov
uvedené v prílohe è. 1, vo vzahu ku ktorým bola vrátená daò pod¾a osobitného predpisu,31) ak sa tento
nárok týka mnostiev pod¾a písmena b).
(14) Finanèné riadite¾stvo zale Správe rezerv informáciu v rozsahu pod¾a odseku 13 písm. a) najneskôr do
30 dní po skonèení prísluného kalendárneho mesiaca.
§ 22
Kontrola
(1) Správa rezerv vykonáva kontrolu
a) plnenia povinností pod¾a § 3 ods. 1 a 3,
b) mnostva, kvality9) a dostupnosti núdzových zásob
u uznaných skladovate¾ov,
c) plnenia opatrení pod¾a § 14 ods. 8,
d) plnenia plánu obmeny a zámeny núdzových zásob
pod¾a § 21 ods. 3.
(2) Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov vykonávajú
a) útvary Policajného zboru,32) ak ide o opatrenia pod¾a
§ 14 ods. 2 písm. a) a b),
b) Slovenská obchodná inpekcia,33) ak ide o opatrenia
pod¾a § 14 ods. 2 písm. c) a e),
c) colné úrady, ak ide o opatrenia pod¾a § 14 ods. 2
písm. f).

§ 12 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení zákona è. 55/2010 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 6 zákona è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
§ 2 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.
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(3) Správa rezerv poskytne súèinnos osobám, ktoré
Európska komisia poverila vykonaním kontroly zameranej na overovanie dostupnosti a stavu núdzových zásob Slovenskej republiky. Správa rezerv zabezpeèí, aby
tieto osoby mohli nahliadnu do vetkých dokumentov
a evidencií, ktoré s núdzovými zásobami súvisia, a aby
mali prístup do vetkých objektov, v ktorých sa núdzové zásoby udriavajú. Ak Správa rezerv pri plnení informaènej povinnosti voèi Európskej komisii pod¾a § 21
ods. 6 vynechá údaje týkajúce sa miesta uskladnenia
núdzových zásob, poskytne tieto údaje Európskej komisii alebo osobám òou povereným na vykonanie kontroly do jedného týdòa po oznámení vykonania kontroly pod¾a prvej vety.
(4) Na úèely kontroly pod¾a odseku 3 Správa rezerv
zabezpeèí, aby sa vetky údaje, záznamy, výkazy a dokumenty týkajúce sa núdzových zásob a osobitných zásob uchovávali najmenej pä rokov.
(5) Na výkon kontroly pod¾a tohto zákona sa vzahujú
základné pravidlá kontrolnej èinnosti.34)
§ 23
Správne delikty
(1) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
a) vybraný podnikate¾, ak napriek pouèeniu od agentúry neoznámi a nepreukáe Správe rezerv splnenie
povinnosti pod¾a § 3 ods. 3,
b) podnikate¾, ak neposkytne Správe rezerv údaje pod¾a § 5.
(2) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
podnikate¾ s predmetom èinnosti spracovanie ropy alebo s predmetom èinnosti skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov, ak poruí povinnos pod¾a § 14 ods. 8.
(3) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
uznaný skladovate¾, ak
a) neoprávnene pouije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené pouitie umoní,
b) neodstráni v urèenej lehote nedostatky zistené pri
kontrole mnostva, kvality a dostupnosti núdzových
zásob,
c) poruí povinnos pod¾a § 8 ods. 3 druhej vety,
d) poruí povinnos pod¾a § 9 ods. 7,
e) poruí povinnos pod¾a § 9 ods. 6 alebo ods. 8,
f) poruí povinnos pod¾a § 12 ods. 9.
(4) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
agentúra, ak
a) poruí povinnosti pod¾a § 6 ods. 3,
b) poruí povinnosti pod¾a § 6 ods. 2 alebo neposkytne
Správe rezerv informácie pod¾a § 6 ods. 6 a 7,
c) uzavrie zmluvu o skladovaní a ochraòovaní núdzových zásob v rozpore s § 8 ods. 2 a 3,
d) zabezpeèí skladovanie núdzových zásob v rozpore
s § 9 ods. 9,
e) poruí podmienky pre vo¾né nakladanie s núdzovými zásobami pod¾a § 11,
f) poruí povinnos pod¾a § 12 ods. 1 a 5 alebo ods. 8.
34
35

Strana 2243

(5) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
a) nedodrí opatrenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. a) a b),
b) nedodrí opatrenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. c) a e),
c) nedodrí opatrenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. f).
(6) Správa rezerv uloí vybranému podnikate¾ovi,
ktorý sa dopustí správneho deliktu pod¾a odseku 1
písm. a), pokutu vo výke 665 000 eur, ak výzvy Správy
rezerv neviedli k náprave.
(7) Ak uloenie pokuty pod¾a odseku 6 neviedlo k náprave v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia
o uloení pokuty, Správa rezerv podá podnet na zruenie ivnostenského oprávnenia na jednu ivnos alebo
viac ivností, na základe ktorého vybraný podnikate¾
vykonáva aj èinnos, z dôvodu ktorej mu vznikla povinnos pod¾a § 3 ods. 1.35)
(8) Správa rezerv uloí podnikate¾ovi pokutu vo výke
35 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b).
(9) Správa rezerv uloí podnikate¾ovi s predmetom
èinnosti spracovanie ropy alebo s predmetom èinnosti
skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov pokutu vo výke 665 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 2.
(10) Správa rezerv uloí uznanému skladovate¾ovi pokutu vo výke
a) úètovnej hodnoty neoprávnene pouitých núdzových zásob, najmenej vak 665 000 eur za správny
delikt pod¾a odseku 3 písm. a),
b) úètovnej hodnoty neoprávnene pouitých núdzových zásob, najmenej vak 1 700 000 eur, ak sa
uznaný skladovate¾ dopustí správneho deliktu pod¾a odseku 3 písm. a) opakovane,
c) 665 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 3
písm. b), c), e) a f),
d) 35 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 3
písm. d).
(11) Správa rezerv uloí agentúre pokutu vo výke
a) 665 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 4
písm. a), c), d),
b) 35 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 4
písm. b),
c) 50 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 4 písm. e)
a f).
(12) Útvar Policajného zboru uloí pokutu za správny
delikt pod¾a odseku 5 písm. a) vo výke 165 eur.
(13) Slovenská obchodná inpekcia uloí pokutu za správny delikt pod¾a odseku 5 písm. b) vo výke 35 000 eur.
(14) Colný úrad uloí pokutu za správny delikt pod¾a
odseku 5 písm. c) vo výke 665 000 eur.
(15) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa orgán pod¾a odsekov 6 a 14 dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.
(16) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.

) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
) § 58 ods. 1 písm. d) zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 218/2013 Z. z.
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§ 24
Vzah k veobecnému predpisu o správnom konaní
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní36) okrem
a) urèenia minimálneho limitu núdzových zásob pod¾a
§ 7 ods. 7 a
b) rozhodovania udriava osobitné zásoby pod¾a § 12
ods. 1.
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1) Do dòa prevzatia núdzových zásob agentúrou
hospodári Správa rezerv s núdzovými zásobami pod¾a
doterajích predpisov; ustanovenia § 7 a 10 zákona
è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách
a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom
výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepouijú na predaj núdzových zásob pod¾a
§ 18 ods. 1.
(2) Deò prevzatia núdzových zásob agentúrou nastane dòom predaja núdzových zásob na základe kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi Správou rezerv a agentúrou
pod¾a § 18 ods. 1.
(3) Do dòa prevzatia núdzových zásob agentúrou postupujú colné úrady pod¾a doterajích predpisov.
(4) Agentúra si zaène plni svoje povinnosti pod¾a § 3,
§ 4, § 6 a 12 a § 21 odo dòa prevzatia núdzových zásob.
(5) Do dòa prevzatia núdzových zásob agentúrou je
vybraný podnikate¾ povinný plati poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami pod¾a doterajích predpisov. Na vrátenie poplatku na nakladanie s núdzovými
zásobami sa vzahujú doterajie predpisy; nárok na
vrátenie poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami zaniká 31. januára 2014. Do 10 dní po skonèení kalendárneho mesiaca, najneskôr vak do 10. marca
2014, oznámi finanèné riadite¾stvo agentúre celkovú
sumu poplatkov na nakladanie s núdzovými zásobami,
ktoré sa majú vráti pod¾a doterajích predpisov na základe nárokov vznesených v priebehu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Túto sumu Správa rezerv
odvedie do príjmov finanèného riadite¾stva najneskôr
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom obdrí oznámenie od finanèného riadite¾stva.
(6) Do dòa prevzatia núdzových zásob je agentúra povinná uzavrie zmluvy potrebné na to, aby bola pripravená zaèa plni povinnosti pod¾a tohto zákona ku dòu
prevzatia núdzových zásob. Na tento úèel je agentúra
povinná najmä uzavrie zmluvy, ktoré sú potrebné na
udriavanie núdzových zásob v rozsahu minimálneho
limitu núdzových zásob s odkladom úèinnosti týchto
zmlúv na deò prevzatia núdzových zásob a zmluvy o zabezpeèení udriavania núdzových zásob s vybranými
podnikate¾mi, ktorí ku dòu úèinnosti tohto zákona spåòajú podmienky pod¾a § 3 ods. 1 s odkladom úèinnosti
týchto zmlúv na deò prevzatia núdzových zásob.
36
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(7) Minimálnym limitom núdzových zásob platným
do 31. marca 2014 je mnostvo núdzových zásob, ktoré
urèila Správa rezerv pod¾a doterajích predpisov. Správa rezerv je povinná oznámi minimálny limit núdzových zásob agentúre do 15 dní odo dòa jej vzniku.
(8) Agentúra je povinná ku dòu prevzatia núdzových
zásob udriava osobitné zásoby v rovnakom objeme,
v akom ich udriavala Správa rezerv pod¾a doterajích
predpisov v súlade s oznámením o objeme udriavania
osobitných zásob a období udriavania osobitných zásob, a to a do konca tohto obdobia. Správa rezerv je povinná sprístupni agentúre vetky oznámenia o objeme
udriavania osobitných zásob a období udriavania
osobitných zásob, ktoré zaslala Európskej komisii v súlade s doterajími predpismi.
(9) Do obstarania skladovania núdzových zásob pod¾a § 9 ods. 4 si agentúra zabezpeèí skladovanie núdzových zásob u Správy rezerv alebo po dohode so Správou
rezerv u uznaného skladovate¾a, u ktorého si zabezpeèuje Správa rezerv skladovanie núdzových zásob ku
dòu prevzatia núdzových zásob pod¾a odseku 2.
(10) Osoby, ktoré v mene agentúry konajú pred jej
vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoloène a nerozdielne. Ak predstavenstvo agentúry konanie v mene
agentúry schváli do troch mesiacov od vzniku agentúry, platí, e z tohto konania je agentúra zaviazaná od
poèiatku.
(11) Pred vznikom agentúry v jej mene koná Správa rezerv alebo osoba urèená Správou rezerv. Osoba, ktorá
koná v mene agentúry pred jej vznikom, nesmie prevzia iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom
agentúry a so zabezpeèením pripravenosti na prevzatie
núdzových zásob. Náklady, ktoré vzniknú osobe konajúcej v mene agentúry pod¾a predchádzajúcej vety,
uhradí agentúra po svojom vzniku; tieto náklady sa povaujú za náklady súvisiace so zaloením a vznikom
agentúry.
(12) Konania o uloení pokuty, ktoré boli zaèaté a neboli právoplatne skonèené do dòa prevzatia núdzových
zásob, sa dokonèia pod¾a doterajieho predpisu.
§ 26
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.
§ 27
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa èl. I zákona è. 373/2012 Z. z. o núdzových
zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu
ropnej núdze a o doplnení zákona è. 309/2009 Z. z.
o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona
è. 650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z., zákona
è. 99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 249/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 395/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 95/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 58 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
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d) Správa tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet pod¾a osobitného predpisu.36j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36j znie:

36j) § 23 ods. 7 zákona è. 218/2013 o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 58 ods. 4 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. c) alebo d).
Èl. III
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z., zákona
è. 30/2010 Z. z., zákona è. 492/2010 Z. z., zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z. a zákona è. 212/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 21 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) nemá nedoplatky voèi Agentúre pre núdzové zásoby
ropy a ropných výrobkov.19aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19aa znie:

19aa) Zákon è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 21 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a písm. h).
3. V § 25 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) nemá nedoplatky voèi Agentúre pre núdzové zásoby
ropy a ropných výrobkov.19aa).
Èl. IV
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z., zákona
è. 136/2011 Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona
è. 373/2012 Z. z. a zákona è. 30/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 14a ods. 7 písmeno a) znie:
a) skladovanie a predaj leteckých pohonných látok
v priestoroch letísk,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17g sa vypúa.
2. V § 14a sa odsek 7 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy
a ropných výrobkov pod¾a osobitného predpisu.17hb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17hb znie:

17hb) Zákon è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., záko-
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na è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z. a zákona
è. 440/2012 Z. z. sa dopåòa takto:

2. V § 3 ods. 2 sa èiarka za slovami Slovenskej republiky nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak
osobitný predpis neustanovuje inak.8).

V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenom ao), ktoré znie:
ao) Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na úèely plnenia úloh pod¾a osobitného
predpisu19g) a Správe tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na úèel výkonu tátnej správy
pod¾a osobitného predpisu.19g).

3. V § 3 ods. 4 sa vypúajú slová alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis10).



Poznámka pod èiarou k odkazu 19g znie:

19g

) Zákon è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VI

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
4. V § 6 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
5. § 10 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Správa rezerv môe preda hmotné rezervy, ak
tak ustanovuje osobitný predpis.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 18 zákona è. 218/2013 Z. z..

Zákon è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 3 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa vypúajú slová stavu
ropnej núdze,8) ropnej bezpeènosti tátu,.

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 13 zákona è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 218/2013 Z. z.

ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. è.

Èíslo KN37)

1
2
3
4
5

2709 00
2710 12 11
2710 19 11
2710 19 31
2710 19 51

6

2710 20

7

2710 12 31

8

2710 12 41

9

2710 12 45

10

2710 12 49

11

2710 12 51

12

2710 12 59

13

2710 12 70

14
15

2710 19 21
2710 19 25

16

2710 19 29

17

37

2710 19 43

18

2710 19 46

19

2710 19 47

20

2710 19 48

21

2710 20 11

22

2710 20 15

23

2710 20 17

24

2710 20 19

ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
¼ahké oleje a prípravky urèené na pecifické spracovanie38)
Stredné oleje urèené na pecifické spracovanie38)
aké oleje, plynové oleje urèené na pecifické spracovanie38)
Vykurovacie oleje urèené na pecifické spracovanie38)
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nepecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov
alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zlokami
týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
Motorové a letecké palivá benzínového typu
Letecký benzín
Motorové benzíny  ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) menej ako 95
Motorové benzíny  ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým
èíslom (RON) 98 alebo viac
Motorové benzíny ostatné s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým èíslom (RON) menej ako 98
Motorové benzíny ostatné s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým èíslom (RON) 98 alebo viac
Palivo pre tryskové motory benzínového typu
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
Kerozín, palivo pre tryskové motory
Kerozín ostatný
Stredné oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
 ostatné (okrem kerozínu)
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
Plynové oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,002 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
0,1 % hmotnosti
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti

) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku
(Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
38
) Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) è. 2658/87 v platnom znení.
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25

2710 19 62

26

2710 19 64

27

2710 19 68

28

2710 20 31

29

2710 20 35

30

2710 20 39
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Vykurovacie oleje
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje urèené na iné úèely ako pecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim
1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
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Príloha è. 2
k zákonu è. 218/2013 Z. z.

KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH
Do osobitných zásob mono zaradi ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich kategórií:
etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na
báze akého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej),
aký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry), lakový benzín, lubrikanty (mazivá), bitúmen, parafínové
vosky, ropný koks.3)
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Príloha è. 3
k zákonu è. 218/2013 Z. z.

VÝPOÈET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE
ÈISTÉHO DOVOZU
I. METÓDA VÝPOÈTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpoèet povinnosti skladova núdzové zásoby sa musí
vypoèíta pod¾a tejto metódy:
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov sa vypoèíta ako súèet èistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uh¾ovodíkov,39) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpoèítajú 4 %
predstavujúce výaok akého benzínu (alebo ak priemerné percento výaku akého benzínu na vnútrotátnom
území presiahne 7 %, zníi sa o skutoènú èistú spotrebu akého benzínu alebo o priemerné percento výaku akého benzínu), ku ktorému sa pripoèíta súèet èistých dovozov vetkých ostatných ropných výrobkov okrem akého
benzínu, ktorý sa takisto upraví pod¾a zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.
2. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahàòajú do výpoètu.
II. VÝPOÈET DEVÄDESIATDÒOVÉHO PRIEMERNÉHO ÈISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH
POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Devädesiatdòový priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky
v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený èíslom 365 a vynásobený èíslom 90:
Výaok primárneho benzínu
A.
B.
C.
D.
E.

Rafinérska výroba primárneho benzínu
Primárny benzín pouitý ako rafinérske palivo
Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov
Percento výaku primárneho benzínu = (A - B - C)/D) × 100
Èistý dovoz ropy a ropných polotovarov

F.
G.
H.
I.
J.

Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov
Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov
Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov
Èistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F - G - H
Èistý dovoz ropy a ropných polotovarov zníený o kontantný podiel primárneho benzínu = I × 0,96 [Ak E je vyie
ako 7, potom J = I × (1 - E/100)]
Èistý dovoz ropných výrobkov

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Dovoz ropných výrobkov
Dovoz primárneho benzínu
Vývoz ropných výrobkov
Vývoz primárneho benzínu
Zmena stavu zásob ropných výrobkov
Zmena stavu zásob primárneho benzínu
Èistý dovoz ropných výrobkov zníený o èistý dovoz primárneho benzínu = (K - L) - (M - N) - (O - P)
Èistý dovoz ropných výrobkov zníený o èistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q × 1,065
Devädesiatdòový priemerný èistý dovoz
Metóda è. 1:

S. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J + R)
T. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)
U. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T × 90)
39

) Oddiel 4 prílohy B k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
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Metóda è. 2:
V. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E + R)
W. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)
X. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W × 90)
Metóda è. 3:
Y. Celkový roèný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1 - E/100)) + R)
Z. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)
ZZ. Devädesiatdòový èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z × 90)
2. Ak percento výaku primárneho benzínu v riadku E je menie ako 7 %, potom sa pri výpoète devädesiatdòového èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pouije metóda è. 1.
3. Ak percento výaku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väèie ako 7 %, potom sa pri výpoète devädesiatdòového èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pouije metóda è. 2 alebo metóda è. 3.
4. Na výpoèet mnostva núdzových zásob v dòoch priemerných èistých dovozov sa pouije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyiu hodnotu.
5. Èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa poèíta v tisícoch ton.
III. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DÒOCH PRIEMERNÝCH ÈISTÝCH DOVOZOV
1. Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov zníené o kontantný podiel primárneho benzínu = A × 0,96
2. Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov zníené
F. Zásoby ropných výrobkov zníené
× 1,065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov
L. Celkové zásoby ropných výrobkov

o zásoby primárneho benzínu = C - D
o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E

= (G + H + I + J)
prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K × 1,2

3. Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
M. Metóda è. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez zapoèítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyèerpate¾nos skladovacích zariadení = (B
+ F) × 0,9
N. Metóda è. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez zapoèítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyèerpate¾nos skladovacích zariadení = (B
+ L) × 0,9
4. Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dòoch priemerných èistých dovozov
O. Denný priemerný èistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
P. Poèet dní priemerného èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy è. 1 = M/O
Q. Poèet dní priemerného èistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy è. 2 = N/O
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Príloha è. 4
k zákonu è. 218/2013 Z. z.

VÝPOÈET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE
DOMÁCEJ SPOTREBY
I. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DÒOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba ropných výrobkov na prísluný rok je podielom celkovej spotreby ropných výrobkov
predchádzajúceho kalendárneho roka a poètu dní tohto roka.
2. Priemerná devädesiatdòová spotreba ropných výrobkov na prísluný rok sa vypoèíta vynásobením priemernej
dennej spotreby ropných výrobkov pod¾a odseku 1 èíslom 90.
3. Na urèenie celkového mnostva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách ropných výrobkov sa ropa a ropné
polotovary prepoèítajú pod¾a jedného z pravidiel, ktoré urèí Správa rezerv na kadý kalendárny rok, a to:
a) vzájomným pomerom mnostiev ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom
roku,
b) vzájomným pomerom mnostiev plánovanej výroby ropných výrobkov v rafinériách na daný kalendárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného mnostva ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového
spracovaného mnostva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na ropné
výrobky uvedené v prílohe è. 1 a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4. Núdzové zásoby v poète dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka kadého ropného výrobku je podiel
mnostva núdzových zásob ropných výrobkov zvýený o mnostvo ropy a ropných polotovarov prepoèítané na ropné
výrobky pod¾a odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypoèítanej pod¾a odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné èíslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dòoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súètom mnostva zásob vetkých
ropných výrobkov vydeleným súètom priemerných denných spotrieb ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na
celé èíslo smerom nahor.
6. Spotreba ropných výrobkov sa poèíta v tisícoch ton.
II. METÓDA VÝPOÈTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY
1. Ropný ekvivalent domácej spotreby na úèely výpoètu osobitných zásob pod¾a § 5 sa musí vypoèíta pod¾a tejto
metódy:
Domáca spotreba predstavuje súèet agregátu zistené hrubé domáce dodávky,40) do ktorého sa zahàòajú len tieto
výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze akého benzínu alebo
JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a aký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry).40)
2. Domáca spotreba urèitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe è. 2 sa vypoèíta ako zistené hrubé domáce dodávky tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahàòajú do výpoètu.
4. Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypoèíta vynásobením koeficientom 1,2.

40

) Bod 3.2.1 prílohy C k nariadeniu (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 218/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa èlenským tátom ukladá povinnos udriava minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).
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ZÁKON
z 25. júna 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich
sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 133/2004 Z. z.,
zákona è. 542/2004 Z. z. a zákona è. 466/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje zjednoduenie usporiadania
vlastníckych vzahov potrebných na prípravu stavieb,
ktoré sú významnou investíciou a postup orgánov tátnej
správy pri vydávaní osvedèenia o významnej investícii..
2. V § 1 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Významná investícia je stavba, ktorej výstavbu
bude zabezpeèova právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ïalej len podnik), ak
a) finanèné prostriedky potrebné na uskutoènenie
stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur investièných nákladov,
b) je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutoènením sa vytvorí najmenej 300
nových pracovných miest a
c) vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) o nej
rozhodla, e jej uskutoènenie je vo verejnom záujme.
(3) Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpeèova podnik, ktorý nespåòa podmienky pod¾a odseku 2 písm. a) a b), ak
a) uskutoènenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkovania èinnosti vo významnej investícii pod¾a odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, a
b) vláda o nej rozhodla, e jej uskutoènenie je vo verejnom záujme..
3. § 1 sa dopåòa odsekmi 5 a 10, ktoré znejú:
(5) Investiènými nákladmi sú:
a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý
sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b) dlhodobý nehmotný majetok do výky 50 % hodnoty
dlhodobého hmotného majetku pod¾a písmena a), kto-

rý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how
alebo nepatentových technických poznatkov.
(6) Zaèatím obstarávania dlhodobého hmotného
majetku je zaèatie stavebných prác alebo zaèatie vyvlastòovacieho konania2) na podnikový pozemok.
(7) iadosou je iados o vydanie osvedèenia o významnej investícii prísluným ministerstvom.
(8) Osvedèením o významnej investícii je doklad drite¾a osvedèenia, e stavba je významnou investíciou.
(9) Drite¾om osvedèenia je podnik, ktorý zabezpeèuje významnú investíciu a ktorému bolo postupom
pod¾a tohto zákona vydané prísluným ministerstvom
osvedèenie o významnej investícii.
(10) Skonèením realizácie významnej investície je
nadobudnutie právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia na stavbu..
4. V § 2 ods. 1 a 2 sa vypúajú slová na výrobu, výskum alebo vývoj.
5. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 2a
Pôsobnos orgánov tátnej správy
Prísluné ministerstvo vykonáva pri predkladaní iadosti pod¾a § 2b, vydávaní osvedèenia o významnej investícii pod¾a § 3, pri ukladaní sankcií pod¾a § 5a a výkone kontroly pod¾a § 5b pôsobnos pod¾a osobitného
predpisu.1a)
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov..

§ 2b
iados
(1) iados podáva podnik na prísluné ministerstvo.
(2) iadate¾ predloí v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme iados príslunému ministerstvu, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje podniku,
b) plánovanú výku finanèných prostriedkov urèených
na realizáciu významnej investície pod¾a § 1 ods. 2
písm. a) v èlenení na jednotlivé roky realizácie stavby,
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c) oznaèenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutoèòovaná, a poadovanú celkovú plochu
výstavby v m2,
d) podnikate¾ský zámer významnej investície,
e) informácie o zaèatí realizácie stavby a predpokladaný termín skonèenia realizácie stavby..
6. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Osvedèenie o významnej investícii
(1) Prísluné ministerstvo predloí vláde na schválenie návrh na vydanie osvedèenia o významnej investícii
na základe iadosti podniku, ktorá spåòa podmienku
pod¾a § 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 3 písm. a) do 60 dní od
podania iadosti, ktorá obsahuje náleitosti pod¾a § 2b
ods. 2.
(2) Prísluné ministerstvo vydá osvedèenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedèenia o významnej investícii vládou. Ak vláda
návrh na vydanie osvedèenia o významnej investícii neschváli, prísluné ministerstvo iados zamietne.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) V osvedèení o významnej investícii sa uvádza
údaj o tom, e ide o významnú investíciu,
identifikaèné údaje o drite¾ovi osvedèenia,
identifikaèné údaje o podnikovom pozemku,
opis stavby, ktorá má stá na podnikovom pozemku,
údaj o výke investièných nákladov.

(4) Osvedèenie o významnej investícii je dokladom,
ktorý podnik dokladá k návrhu na zaèatie územného konania,1b) k návrhu na zaèatie vyvlastòovacieho konania2)
a k návrhu na zaèatie stavebného konania.1c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
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najneskôr do 12 mesiacov odo dòa doruèenia osvedèenia o významnej investícii, osvedèenie o významnej
investícii stráca platnos.
(2) Prísluné ministerstvo uloí drite¾ovi osvedèenia
pokutu 15 % zo sumy investièných nákladov, ak drite¾
osvedèenia nevynaloí investièné náklady na uskutoènenie stavby v sume pod¾a § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich
rokov od doruèenia osvedèenia o významnej investícii.
(3) Prísluné ministerstvo uloí drite¾ovi osvedèenia
pokutu 15 % zo sumy investièných nákladov, ak drite¾
osvedèenia pouije podnikový pozemok po jeho nadobudnutí do vlastníctva podniku na základe právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnute¾ností na iný úèel, ako je uvedený v osvedèení
o významnej investícii.
§ 5b
Výkon kontroly
Kontrolu splnenia podmienok a povinností pod¾a
tohto zákona vykonáva prísluné ministerstvo pod¾a
osobitného predpisu..
9. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. augusta 2013
(1) Osvedèenia vydané do 31. júla 2013 zostávajú
v platnosti pod¾a doterajích predpisov.
(2) Konania zaèaté a neskonèené do 31. júla 2013 sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov..

1b) § 35 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
1c
) § 58 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb..

Èl. II

7. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 103/1990 Zb., zákona è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 286/1996
Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona è.175/1999 Z. z.,
zákona è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona
è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 118/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 300/2012 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

§ 3a
Povinnosti drite¾a osvedèenia
(1) Drite¾ osvedèenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov odo dòa doruèenia osvedèenia o významnej investícii zaèa obstarávanie dlhodobého hmotného majetku [§ 1 ods. 5 písm. a)].
(2) Drite¾ osvedèenia je povinný splni podmienky
pod¾a § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doruèenia osvedèenia o významnej investícii.
(3) Drite¾ osvedèenia je povinný písomne oznámi príslunému ministerstvu skonèenie realizácie významnej
investície do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia pod¾a § 1 ods. 10..
8. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 5a

1. § 117b znie:

Správne delikty

§ 117b

(1) Ak drite¾ osvedèenia nezaène obstaráva dlhodobý hmotný majetok pod¾a § 1 ods. 5 v súlade s § 1 ods. 6

Ak ide o uskutoènenie stavby dia¾nice a rýchlostnej
cesty alebo uskutoènenie stavby, ktorá je významnou
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investíciou pod¾a osobitného predpisu,10ja) vykonáva
pôsobnos stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania obvodný úrad v sídle kraja. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepouije, ak je
významnou investíciou pod¾a osobitného predpisu10ja)
banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca
s banskou èinnosou. Obvodný úrad v sídle kraja prihliadne len na poiadavky úèastníkov územného konania a stavebného konania, ktoré súvisia s výstavbou
dia¾nice, rýchlostnej cesty alebo stavby, ktorá je významnou investíciou pod¾a osobitného predpisu.10ja).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10ja znie:

10ja) § 1 ods. 2 a 3 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 140a ods. 1 písm. b) sa slová stavby dia¾nice
a cesty pre motorové vozidlá nahrádzajú slovami stavieb uvedených v § 117b.

Èiastka 51

3. V § 140b ods. 4 sa slová ciest pre motorové vozidlá nahrádzajú slovami rýchlostných ciest.
4. Za § 142b sa vkladá § 142c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 142c
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. augusta 2013
Územné konania v súvislosti s uskutoèòovaním stavby
pod¾a § 117b zaèaté a neskonèené do 31. júla 2013 sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013.

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