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345
ZÁKON
zo 16. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

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

g) orgány tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi vrátane orgánov vykonávajúcich tátny poiarny
dozor,43).
Poznámka pod èiarou k odkazu 43 znie:

Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 277/2005 Z. z., zákona
è. 515/2008 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa veta 3) Napríklad zákon è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyuívaní
jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona è. 174/1968
Zb. o tátnom odbornom dozore nad bezpeènosou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 256/1994 Z. z. v znení zákona è. 470/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov. nahrádza vetou 3) Napríklad zákon è. 541/2004
Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

43) § 20, 21, 27, 28 a 66 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. V § 26 sa odsek 8 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) dávajú vyjadrenie k zabezpeèeniu záchrannej sluby
pod¾a § 21 ods. 5..
4. § 31a znie:
§ 31a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
5. V prílohe è. 1 èasti 1 tabu¾ke I ståpci Vybraná nebezpeèná látka sa slová 1, 2 -dibrómmetán nahrádzajú slovami 1,2-dibrómetán.
6. V prílohe è. 1 èasti 1 tabu¾ke I ståpci Vybraná nebezpeèná látka sa látka Ropné produkty dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) aké vykurovacie oleje.
7. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3

2. V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpeèenstiev ve¾kých havárií s prítomnosou nebezpeèných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 345,
31. 12. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpeèenstiev závaných havárií s prítomnosou nebezpeèných látok, ktorou sa mení a dopåòa a následne zruuje smernica Rady 96/82/ES
(Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. februára 2014.

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

Èiastka 87

Zbierka zákonov è. 346/2013

Strana 4335

346
ZÁKON
zo 16. októbra 2013
o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických zariadeniach
a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) pravidlá obmedzenia pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,
b) práva a povinnosti výrobcu,1) povinnosti splnomocneného zástupcu,2) dovozcu3) a distribútora4) pri pouívaní urèitých nebezpeèných látok v elektrických
zariadeniach a elektronických zariadeniach,
c) technické poiadavky na elektrické zariadenia
a elektronické zariadenia, posudzovanie zhody5)
elektrických zariadení a elektronických zariadení
s technickými poiadavkami a oznaèenie zhody elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými poiadavkami,
d) doh¾ad nad dodriavaním povinností a sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzahuje na
a) ve¾ké domáce spotrebièe,
b) malé domáce spotrebièe,
c) informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia,
d) spotrebnú elektroniku,
e) osvet¾ovacie zariadenia,
f) elektrické náradie a elektronické náradie,
g) hraèky a zariadenia urèené na portové a rekreaèné
úèely,
h) zdravotnícke pomôcky,6)
1

i) monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov,
j) predajné automaty,
k) iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia pod¾a písmen a) a j).
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpeènos tátu,
vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu urèených výhradne na vojenské úèely,
b) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
c) zariadenia navrhnuté na naintalovanie ako súèas
iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzahuje a ktoré môu plni svoju funkciu, len ak sú súèasou tohto zariadenia, a ktoré mono nahradi iba
rovnakými, pecificky navrhnutými zariadeniami,
d) ve¾ké stacionárne priemyselné náradia,
e) ve¾ké pevné intalácie,
f) dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
g) necestné pojazdné stroje urèené len na odborné pouívanie,
h) aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky,7)
i) fotovoltické panely urèené na pouívanie v odborne
navrhnutom, zostavenom a naintalovanom systéme na trvalú prevádzku na urèenom mieste za úèelom výroby energie zo slneèného svetla na verejné,
obchodné, priemyselné a bytové pouitie,
j) zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj urèené na
priemyselné pouitie.
§3
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona
a) elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu èinnos
a na plnenie aspoò jednej zamý¾anej funkcie elek-

) Èl. 2 ods. 3 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).
2
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) è. 765/2008.
3
) Èl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) è. 765/2008.
4
) Èl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) è. 765/2008.
5
) Èl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) è. 765/2008.
6
) § 2 ods. 19 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) § 2 ods. 22 zákona è. 362/2011 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok.
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trický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie elektrického prúdu
a elektromagnetického po¾a, ktoré je navrhnuté na
pouitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre
striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd,
ve¾ké stacionárne priemyselné náradia sú ve¾ké zostavy strojov, zariadení alebo komponentov spoloène
fungujúce na pecifické pouitie, natrvalo odborne
naintalované a odintalované na urèenom mieste,
ktoré sa v rámci priemyselnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej intitúcie odborne pouívajú
a udriavajú,
ve¾ká pevná intalácia je rozsiahla kombinácia nieko¾kých typov prístrojov alebo iných zariadení odborne zostavených, naintalovaných a odintalovaných a urèených na stále pouívanie na vopred
stanovenom a vyhradenom mieste,
káble sú káble s menovitým napätím mením ako
250 voltov, ktoré slúia na pripojenie alebo predåenie pripojenia elektrozariadenia do elektrickej sústavy alebo na vzájomné prepojenie dvoch alebo viacerých elektrozariadení,
doh¾ad nad trhom sú èinnosti vykonávané orgánmi
doh¾adu nad trhom s elektrozariadeniami a opatrenia, ktoré orgány doh¾adu nad trhom s elektrozariadeniami ukladajú na zabezpeèenie zhody elektrozariadení s technickými poiadavkami tohto zákona,
homogénny materiál je materiál úplne jednoliateho
zloenia alebo materiál pozostávajúci z kombinácie
materiálov, ktorý nie je moné rozloi ani oddeli na
jednotlivé materiály mechanickými èinnosami, ktorými sú odskrutkovanie, rezanie, drvenie, obrusovanie a abrazívne procesy,
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné
kontrolné prístroje sú nástroje monitorovania
a kontroly urèené len na priemyselné pouitie alebo
odborné pouívanie,
náhradný diel je oddelená èas elektrozariadenia,
ktorou mono nahradi niektorú èas elektrozariadenia a elektrozariadenie bez tejto èasti nemôe fungova na pôvodný úèel; funkènos elektrozariadenia
sa obnoví alebo zlepí, keï sa táto èas nahradí náhradným dielom,
necestné pojazdné stroje urèené len na odborné pouívanie sú strojové zariadenia s palubným zdrojom
energie, ktorých prevádzka si pri práci vyaduje pohybovanie alebo nepretritý èi takmer nepretritý pohyb
medzi sledom pevných pracovných umiestnení a ktoré
sú sprístupnené len na odborné pouívanie.
§4
Obmedzenie pouívania urèitých
nebezpeèných látok
(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh vrátane káblov

8
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a náhradných dielov urèených na opravu, opätovné pouitie, modernizáciu funkènosti alebo zlepenie
výkonu elektrozariadenia nesmie obsahova nebezpeèné látky uvedené v prílohe è. 1.
(2) Nebezpeèné látky uvedené v prílohe è. 1 mono
pouíva vo vybraných elektrozariadeniach len za stanovených technických poiadaviek. Technické poiadavky na elektrozariadenia ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ivotného
prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(3) Homogénny materiál môe obsahova najvyiu
prípustnú hodnotu hmotnostnej koncentrácie urèitej
nebezpeènej látky pod¾a prílohy è. 1. Pravidlá dodriavania najvyích prípustných hodnôt hmotnostnej
koncentrácie urèitých nebezpeèných látok v homogénnych materiáloch ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§5
Povinnosti výrobcu
(1) Výrobca je povinný
a) zabezpeèi, aby bolo elektrozariadenie uvádzané na
trh8) navrhnuté a vyrobené v súlade s § 4,
b) vypracova technickú dokumentáciu elektrozariadenia a vykona postup vnútornej kontroly výroby9)
alebo ho da vykona,
c) vyda pre elektrozariadenie, ak elektrozariadenie
spåòa technické poiadavky § 4, EÚ vyhlásenie
o zhode pod¾a § 10 a umiestni na elektrozariadenie
oznaèenie CE,10)
d) uchováva technickú dokumentáciu elektrozariadenia a EÚ vyhlásenie o zhode desa rokov od uvedenia
elektrozariadenia na trh,
e) poui postupy na zabezpeèenie zhody pri sériovej
výrobe elektrozariadenia a zoh¾adni zmeny dizajnu
alebo vlastností elektrozariadenia a zmeny harmonizovaných noriem11) alebo technických pecifikácií,12)
na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda vyrábaného
elektrozariadenia,
f) vies register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode
s technickými poiadavkami tohto zákona, a register
elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté,13) a informova o tom distribútora,
g) zabezpeèi na elektrozariadení umiestnenie typového èísla, èísla are alebo sériového èísla alebo akýko¾vek iný identifikaèný prvok; ak to rozmer èi povaha elektrozariadenia neumoòujú, výrobca uvedie
poadované informácie na obale elektrozariadenia
alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,
h) uvies na elektrozariadení, alebo ak to nie je moné,
na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej
dokumentácii svoje obchodné meno alebo ochrannú

) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) è. 765/2008.
) Modul A prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoloènom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zruení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
10
) Èl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) è. 765/2008.
11
) § 5 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 254/2003 Z. z.
12
) Èl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) è. 765/2008.
13
) Èl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) è. 765/2008.
9
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známku, sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na
ktorej je ho moné zastihnú, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,
i) bezodkladne prija nevyhnutné nápravné opatrenia
s cie¾om dosiahnu zhodu elektrozariadenia s technickými poiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, výrobca elektrozariadenie stiahne z trhu14) alebo
ho prevezme spä, ak sa domnieva alebo má dôvod
sa domnieva, e elektrozariadenie uvedené na trh
nie je v zhode s technickými poiadavkami tohto zákona, a o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
orgány doh¾adu nad trhom spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých
elektrozariadenie nie je v zhode s technickými poiadavkami tohto zákona, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
j) vies desa rokov po uvedení elektrozariadenia na
trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali
elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie,
a predloi evidenciu na poiadanie orgánu doh¾adu
nad trhom,
k) poskytova orgánu doh¾adu nad trhom na základe
jeho iadosti vetky informácie a dokumentáciu,
ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými poiadavkami tohto zákona,
a na jeho iados s ním spolupracova pri kadom
prijatom opatrení s cie¾om zabezpeèi súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s technickými poiadavkami tohto zákona.
(2) Súlad navrhnutého elektrozariadenia a vyrobeného elektrozariadenia s technickými poiadavkami § 4 je
moné okrem odseku 1 písm. c) preukáza aj rovnako
prísnym postupom posudzovania zhody, ak to vyaduje
osobitný predpis.
(3) Výrobca môe vypracova len jednu technickú dokumentáciu elektrozariadenia.
§6
Splnomocnený zástupca
(1) Výrobca môe na zabezpeèenie plnenia svojich povinností písomne poveri splnomocneného zástupcu.
Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v písomnom splnomocnení, ktoré obsahuje povinnosti
v rozsahu aspoò pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) a j).
(2) Splnomocnený zástupca nemôe by splnomocnený na plnenie povinnosti pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a na
vypracovanie technickej dokumentácie pod¾a § 5 ods. 1
písm. b).
(3) Splnomocnený zástupca je povinný vies desa rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch
a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia
a ktorým dodal elektrozariadenie, a predloi evidenciu
na poiadanie orgánu doh¾adu nad trhom.
14
15

) Èl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) è. 765/2008.
) Èl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) è. 765/2008.
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§7
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a) uvádza na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s technickými poiadavkami tohto zákona,
b) zabezpeèi pred uvedením elektrozariadenia na trh
1. vykonanie primeraného postupu posudzovania
zhody výrobcom,
2. vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,
3. umiestnenie oznaèenia CE na elektrozariadení,
4. pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,
5. splnenie povinností pod¾a § 5 ods. 1 písm. g) a h) výrobcom,
c) uvádza na trh elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnieva sa, e nie je v súlade s technickými poiadavkami § 4, a po zosúladení
elektrozariadenia s technickými poiadavkami § 4;
o tejto skutoènosti informuje dovozca výrobcu a orgán doh¾adu nad trhom,
d) uvies na elektrozariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho moné zastihnú, ak nie je
zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, a identifikaèné èíslo; ak to nie je moné, dovozca uvedie
údaje na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,
e) vies register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode
s technickými poiadavkami tohto zákona, a register
elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a informuje o tom priebene distribútora,
f) bezodkladne prija nevyhnutné nápravné opatrenia
s cie¾om dosiahnu zhodu elektrozariadenia s technickými poiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, je dovozca povinný stiahnu elektrozariadenie
z trhu alebo ho prevzia spä, ak sa domnieva alebo
má dôvod sa domnieva, e elektrozariadenie uvedené na trh nie je v zhode s technickými poiadavkami
tohto zákona; o tejto skutoènosti dovozca informuje
orgán doh¾adu nad trhom a orgány doh¾adu èlenských tátov Európskej únie, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh,15) spolu s uvedením
podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
g) uchováva pre orgán doh¾adu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode desa rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh a zabezpeèi sprístupnenie technickej dokumentácie orgánom doh¾adu nad trhom na
základe jeho iadosti,
h) vies desa rokov po uvedení elektrozariadenia na
trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali
elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie,
a predloi evidenciu na poiadanie orgánu doh¾adu
nad trhom,
i) poskytova orgánu doh¾adu nad trhom na základe
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iadosti vetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú
potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia
s technickými poiadavkami tohto zákona, a na jeho
iados s ním spolupracova pri kadom prijatom
opatrení s cie¾om zabezpeèi súlad elektrozariadenia
uvedeného na trh s technickými poiadavkami tohto
zákona.
§8
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a) overi pri sprístupòovaní elektrozariadenia na trh
1. umiestnenie oznaèenia CE na elektrozariadení,
2. pripojenie poadovanej sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,
3. splnenie povinností pod¾a § 5 ods. 1 písm. g), h)
a § 7 písm. f) výrobcom a dovozcom,
b) sprístupni elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva
alebo má dôvod sa domnieva, e nie je v súlade
s technickými poiadavkami § 4, na trh a po tom,
ako dôjde k prijatiu nápravných opatrení; o tejto
skutoènosti informuje výrobcu alebo dovozcu a orgán doh¾adu nad trhom,
c) prija bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cie¾om dosiahnu zhodu elektrozariadenia
s technickými poiadavkami tohto zákona; ak je to
potrebné, distribútor elektrozariadenie stiahne z trhu alebo prevezme spä, ak sa domnieva alebo má
dôvod sa domnieva, e elektrozariadenie sprístupnené na trh nie je v zhode s technickými poiadavkami tohto zákona; o tejto skutoènosti distribútor bezodkladne informuje orgán doh¾adu nad trhom
a orgány doh¾adu èlenských tátov, v ktorých bolo
elektrozariadenie sprístupnené na trh, spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných
opatreniach,
d) vies desa rokov po uvedení elektrozariadenia na
trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali
elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie,
a predloi evidenciu na poiadanie orgánu doh¾adu
nad trhom,
e) poskytova orgánu doh¾adu nad trhom na základe
jeho iadosti vetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody elektrozariadenia
s technickými poiadavkami tohto zákona a na jeho
iados s ním spolupracova pri kadom prijatom
opatrení s cie¾om zabezpeèi súlad elektrozariadenia
sprístupneného na trh s technickými poiadavkami
tohto zákona.

17

nie na trh pod svojím obchodným menom alebo
ochrannou známkou alebo upravuje elektrozariadenie,
ktoré u bolo uvedené na trh spôsobom, ktorý môe
ma vplyv na zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom, povaujú sa dovozcovia alebo distribútori za výrobcov a platia pre nich povinnosti výrobcu pod¾a § 5.
§ 10
EÚ vyhlásenie o zhode
(1) EÚ vyhlásenie o zhode preukazuje splnenie poiadaviek pod¾a § 4 a § 18 ods. 2 a 3. EÚ vyhlásenie o zhode
vypracúva výrobca. Vypracovaním EÚ vyhlásenia
o zhode výrobca preberá zodpovednos za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.
(2) EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje
a) èíslo umoòujúce identifikáciu elektrozariadenia,
b) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu a identifikaèné èíslo,
c) vyhlásenie výrobcu alebo osoby vykonávajúcej intaláciu elektrozariadenia o jeho výluènej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode,
d) identifikáciu elektrozariadenia umoòujúcu sledovanie pôvodu; môe by pouitá aj fotografia,
e) vyhlásenie, e elektrozariadenie je v súlade s technickými poiadavkami tohto zákona,
f) odkazy na pouité harmonizované normy alebo na
technické pecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,
g) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
h) miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,
i) meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo
splnomocneného zástupcu.
(3) EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrozariadenie, ktoré bolo uvedené alebo sprístupnené na trh v Slovenskej
republike, sa vyhotovuje v tátnom jazyku16) a pravidelne sa aktualizuje.
§ 11
Oznaèenie CE
(1) Oznaèenie CE sa umiestòuje na elektrozariadenie
v súlade s osobitnými predpismi.17)
(2) Oznaèenie CE sa umiestòuje na elektrozariadenie
pred jeho uvedením na trh.
(3) Oznaèenie CE sa na dokonèené elektrozariadenie
alebo na jeho títok umiestòuje vidite¾ne, èitate¾ne
a nezmazate¾ne. Ak to povaha elektrozariadenia neumoòuje a ani nezaruèuje, oznaèenie CE sa pripojí na
obal elektrozariadenia a sprievodnú dokumentáciu
elektrozariadenia.

§9

§ 12

Spoloèné ustanovenie pre dovozcu a distribútora

Predpoklad zhody

Ak dovozca alebo distribútor uvádza elektrozariade16
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(1) Ak sa nepreukáe opak, elektrozariadenie, na kto-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
) Èl. 30 nariadenia (ES) è. 765/2008.
§ 21 zákona è. 264/1999 Z. z.
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rom je umiestnené oznaèenie CE, je v zhode s technickými poiadavkami tohto zákona.
(2) Elektrozariadenia, náhradné diely alebo materiály, pri ktorých bol preukázaný súlad s technickými poiadavkami pod¾a § 4 tohto zákona alebo harmonizovanými normami,11) spåòajú technické poiadavky tohto
zákona.
§ 13
Výnimka z obmedzenia pouívania urèitých
nebezpeèných látok
(1) iados o udelenie výnimky z obmedzenia pouívania nebezpeèných látok uvedených v prílohe è. 1
v elektrozariadeniach, iados o jej predåenie alebo
iados o jej odòatie (ïalej len výnimka) môe poda
Európskej komisii výrobca, splnomocnený zástupca,
dovozca alebo distribútor. Obsah iadosti o výnimku je
uvedený v prílohe è. 2.
(2) iados o predåenie platnosti výnimky je potrebné poda Európskej komisii najneskôr 18 mesiacov
pred skonèením platnosti výnimky.
(3) Ak Európska komisia iados o predåenie platnosti výnimky odmietne alebo výnimku odníme, platnos výnimky sa skonèí najskôr 12 mesiacov a najneskôr 18 mesiacov odo dòa rozhodnutia Európskej
komisie o odmietnutí predåenia výnimky alebo o odòatí výnimky.
§ 14
Orgány doh¾adu nad trhom a výkon doh¾adu
(1) Orgánmi doh¾adu nad trhom pod¾a tohto zákona
sú Slovenská obchodná inpekcia a tátny ústav pre
kontrolu lieèiv.18)
(2) Doh¾ad nad dodriavaním povinností výrobcu,
splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora vykonáva orgán doh¾adu nad trhom v súlade s osobitnými predpismi.19)
(3) Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo
distribútor je povinný umoni orgánom doh¾adu pri
výkone ich funkcie nahliadnu do technickej, výrobnej,
obchodnej a inej dokumentácie, umoni prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov a kontrolu elektrozariadení.
(4) Orgán doh¾adu nad trhom je pri výkone doh¾adu
oprávnený
a) vyadova potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné
a odôvodnené, vstupova do priestorov kontrolovaných osôb,
18
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b) odobra elektrozariadenie a preveri jeho súlad
s týmto zákonom,
c) uloi opatrenie pod¾a odseku 5 a urèi lehotu na
jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení,
d) kontrolova plnenie uloených opatrení.
(5) Opatrenia na zabezpeèenie súladu elektrozariadenia s týmto zákonom sú:
a) doèasný zákaz sprístupnenia elektrozariadenia na
trh,
b) zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia elektrozariadenia na trh,
c) stiahnutie elektrozariadenia z trhu,
d) spätné prevzatie elektrozariadenia,
e) odstránenie zistených nedostatkov.
(6) Orgán doh¾adu nad trhom uloí opatrenie pod¾a
a) odseku 5 písm. a), ak ide o dôvodné podozrenie, e
elektrozariadenie predstavuje riziko, a to po dobu
potrebnú na vykonanie skúok alebo preverenia podozrenia,
b) odseku 5 písm. e), ak
1. oznaèenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 11
a s osobitnými predpismi18) alebo nebolo vôbec
umiestnené,
2. vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,
3. technická dokumentácia nebola predloená alebo
je neúplná,
c) odseku 5 písm. b), c) alebo d), ak
1. elektrozariadenie predstavuje váne riziko,20)
2. ten, komu boli uloené opatrenia pod¾a písmena b),
nesplní tieto opatrenia riadne a v urèenej lehote.
(7) Orgán doh¾adu nad trhom pred prijatím opatrení
umoní, aby sa osoba, ktorej majú by opatrenia uloené, písomne alebo ústne do zápisnice vyjadrila v lehote
nie kratej ako desa dní, pokia¾ sa tým nezmarí úèel
opatrení.21) V takom prípade môe osoba, ktorej sa
opatrenia uloili, poda svoje vyjadrenie po prijatí opatrení a prijaté opatrenia orgán doh¾adu nad trhom bezodkladne preskúma.
(8) Opatrenia musia by primerané vzh¾adom na závanos poruenia povinnosti a rozsah hroziaceho rizika. Orgán doh¾adu nad trhom opatrenia riadne odôvodní a bezodkladne písomne oznámi ich prijatie osobe,
ktorej boli uloené, a pouèí ju o opravnom prostriedku
a o lehote na jeho podanie. Ak osoba, ktorej boli opatrenia uloené, nesúhlasí s opatreniami, môe proti nim
poda písomné námietky do troch dní odo dòa doruèenia oznámenia. Námietky nemajú odkladný úèinok.
O námietkach rozhodne nadriadený orgán22) do desiatich dní od ich doruèenia. Rozhodnutie o námietkach sa
doruèí osobe, ktorej boli opatrenia uloené, a odvolanie
voèi nemu nie je prípustné.

) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 129 zákona è. 362/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
) § 30 ods. 2 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
Èl. 15 a 29 nariadenia (ES) è. 765/2008.
20
) Èl. 20 nariadenia (ES) è. 765/2008.
21
) Èl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) è. 765/2008.
22
) § 6 ods. 2 zákona è. 128/2002 Z. z.
§ 128 ods. 1 písm. f) zákona è. 362/2011 Z. z.
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(9) Orgán doh¾adu nad trhom bezodkladne zruí
opatrenia, ak pominuli dôvody na ich prijatie, a opatrenia uloené pod¾a odseku 6 písm. c) aj vtedy, ak Európska komisia rozhodla, e tieto opatrenia nie sú opodstatnené.
§ 15
Správne delikty
(1) Orgán doh¾adu nad trhom uloí výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi
pokutu od 1 000 eur do 6 500 eur, ak
a) nevypracuje technickú dokumentáciu elektrozariadenia a neuchová technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode pod¾a § 5 ods. 1 písm. d),
b) nevykoná postup vnútornej kontroly výroby alebo
ho nedá vykona,
c) poruí povinnos pod¾a
1. § 5 ods. 1 písm. c),
2. § 5 ods. 1 písm. e) a h),
3. § 5 ods. 1 písm. j),
4. § 7 písm. b),
5. § 7 písm. d) a e),
6. § 7 písm. g),
7. § 7 písm. h),
8. § 8 písm. a) a
9. § 8 písm. d).
(2) Orgán doh¾adu nad trhom uloí výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi
pokutu od 6 501 eur do 16 500 eur, ak poruí povinnos
pod¾a § 5 ods. 1 písm. k), § 7 písm. i) a § 8 písm. e).
(3) Orgán doh¾adu nad trhom uloí výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi
pokutu od 16 501 eur do 160 000 eur, ak
a) elektrozariadenie uvádzané na trh nie je v súlade
s technickými poiadavkami tohto zákona,
b) poruí povinnos pod¾a
1. § 5 ods. 1 písm. i),
2. § 7 písm. c),
3. § 7 písm. f),
4. § 8 písm. b) a
5. § 8 písm. c).
(4) Pri urèení výky pokút sa prihliada najmä na závanos, èas trvania a následky protiprávneho konania
a na opakované poruenie povinností pod¾a tohto zákona.
(5) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï orgán doh¾adu nad trhom zistil poruenie povinností pod¾a tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo
dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
23
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§ 16
Ministerstvo
Ministerstvo podáva Európskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných látok alebo skupiny podobných látok uvedených v prílohe è. 1.
§ 17
Vzah k správnemu poriadku
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní23) okrem § 14 ods. 7 a 9.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Elektrozariadenie, ktoré nespåòa technické poiadavky tohto zákona a na ktoré sa nevzahuje osobitný
predpis,24) môe by dostupné na trhu do 22. júla 2019.
(2) Technická poiadavka § 4 ods. 1 sa nevzahuje na
a) káble a náhradné diely urèené na opravu, opätovné
pouitie, modernizáciu funkènosti alebo zlepenie
výkonu
1. elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom
2006,
2. zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred
22. júlom 2014,
3. diagnostických zdravotníckych pomôcok in
vitro25) uvedených na trh pred 22. júlom 2016,
4. monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
5. priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na
trh pred 22. júlom 2017,
6. vybraných elektrozariadení pod¾a § 4 ods. 2, ktoré
boli uvedené na trh za podmienok ustanovených
vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom pod¾a § 4 ods. 2,
b) opätovné pouitie náhradných dielov získaných
z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred
1. júlom 2006 a boli pouité v elektrozariadeniach
uvedených na trh pred 1. júlom 2016, ak k opätovnému pouitiu dôjde v rámci kontrolovate¾ných,
uzatvorených, priemyselných návratných systémov
a spotrebite¾ bude informovaný o tom, ktoré èasti
boli opätovne pouité.
(3) Technická poiadavka § 4 ods. 1 sa vzahuje na
a) zdravotnícke pomôcky a monitorovacie prístroje
a kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od
22. júla 2014,
b) diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré
budú uvedené na trh od 22. júla 2016,
c) priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné
kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od
22. júla 2017.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 54b ods. 1 písm. d) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 386/2009 Z. z.
25
) § 2 ods. 20 zákona è. 362/2011 Z. z.
24
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§ 19
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
Èl. II
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 127/2006 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona
è. 519/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 386/2009 Z. z., zákona
è. 119/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 290/2013 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 54b ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a p) sa oznaèujú ako písmená
d) a o).
2. V § 54b ods. 2 sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
3. V § 54b ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a i) sa oznaèujú ako písmená
b) a h).
4. V § 54b ods. 3 písm. b) sa slová písm. e) a h), j)
a k) nahrádzajú slovami písm. d) a g), i) a j).
5. V § 54b ods. 3 písm. g) sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o).
6. V § 54b ods. 3 písm. h) sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
7. V § 54b ods. 4 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a i) sa oznaèujú ako písmená
b) a h).
8. V § 54b ods. 4 písm. b) sa slová písm. e) a h), j)
a k) nahrádzajú slovami písm. d) a g), i) a j).
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9. V § 54b ods. 4 písm. g) sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o).
10. V § 54b ods. 4 písm. h) sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
11. V § 54c ods. 5 sa slová písm. a) a h), j) a k) nahrádzajú slovami písm. a) a g), i) a j) a slová písm. p) sa
nahrádzajú slovami písm. o).
12. V § 54d písm. m) sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
13. V § 54e ods. 2 sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o).
14. V § 54ga ods. 6 písm. c) sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o).
15. V § 54i ods. 1 sa slová písm. i) v druhej a tretej
vete nahrádzajú slovami písm. h).
16. V § 68 ods. 2 písm. d) sa slová písm. l) nahrádzajú
slovami písm. k) a slová § 54b ods. 4 písm. d) sa nahrádzajú slovami § 54b ods. 4 písm. c).
17. V § 68 ods. 2 písm. v) sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o), slová § 54b ods. 4 písm. h) sa
nahrádzajú slovami § 54b ods. 4 písm. g) a slová
písm. i) sa nahrádzajú slovami písm. h).
18. V § 68 ods. 2 písm. z) sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. o) a slová písm. h) sa nahrádzajú
slovami písm. g).
19. V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová § 54b ods. 1
písm. a) a d), g), j) a k) nahrádzajú slovami § 54b
ods. 1 písm. a) a c), f), i) a j).
20. V § 78 ods. 2 písm. zl) sa slová § 54b ods. 1
písm. e), f), i) a p) nahrádzajú slovami § 54b ods. 1
písm. d), e), h) a p).
21. V § 78 ods. 3 písm. f) sa slová § 54b ods. 1 písm. d)
a i) nahrádzajú slovami § 54b ods. 1 písm. h) a slová
§ 54b ods. 4 písm. b) a i) sa nahrádzajú slovami § 54b
ods. 4 písm. h).
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 346/2013 Z. z.

OBMEDZOVANÉ LÁTKY A MAXIMÁLNE PRÍPUSTNÉ HODNOTY
HMOTNOSTNEJ KONCENTRÁCIE V HOMOGÉNNYCH MATERIÁLOCH
1. Olovo (0,1 %)
2. Ortu (0,1 %)
3. Kadmium (0,01 %)
4. esmocný chróm (0,1 %)
5. Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
6. Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)
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Príloha è. 2
k zákonu è. 346/2013 Z. z.

OBSAH IADOSTI O VÝNIMKU
iados o výnimku obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje iadate¾a,
b) informácie o materiáli alebo súèiastke a konkrétnych pouitiach látky v materiáli a v súèiastke, pre ktoré sa iada
výnimka alebo jej odòatie, ako aj ich peciálne vlastnosti,
c) overite¾né a podloené odôvodnenie výnimky alebo jej odòatia,
d) analýzu prípadných alternatívnych látok, materiálov alebo návrhov na základe ivotného cyklu vrátane prípadných informácií z nezávislého výskumu, partnerského preskúmania a vývojových aktivít iadate¾a a analýzu dostupnosti takýchto alternatív,
e) informácie o prípadnej príprave na opätovné pouitie alebo recykláciu materiálov z odpadov z elektrozariadení
a o ustanoveniach o náleitom spracovaní odpadu v súlade s osobitným predpisom,26)
f) iné podstatné informácie potrebné na posúdenie iadosti,
g) navrhované akcie s cie¾om vyvíja, poadova vývoj alebo realizova prípadné alternatívy vrátane harmonogramu
takýchto akcií zo strany iadate¾a,
h) oznaèenie prípadných informácií, ktoré by sa mali povaova za chránené, spolu s overite¾ným odôvodnením,
i) návrh presného a jasného znenia výnimky,
j) struèné zhrnutie iadosti najmä s uvedením látky, pre ktorú sa iada výnimka alebo jej odòatie, a odôvodnenie výnimky alebo jej odòatia.

26

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 51/2011 Z. z.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 346/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. 6. 2011 o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012), delegovanej smernice
Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
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347
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona

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

548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z.,
8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z.,
213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z. a
319/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

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

1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ïalej len
poplatky), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov
tátnej správy, vyích územných celkov, obcí, tátnych archívov1) a DataCentra (ïalej len správny orgán)..

Strana 4346

Zbierka zákonov è. 347/2013

2. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúajú slová správnych poplatkov.
3. V § 5 ods. 3 uvádzacej vete sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 9.
4. V § 6 ods. 1 sa za slovo zákona4) vkladajú slová
alebo podania autorizovaného pod¾a osobitného
predpisu4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 23 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

5. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti, platobnou kartou, potovým poukazom alebo
prevodom z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môu plati poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyujú
sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou mono
plati poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou úèasou tátu (ïalej len prevádzkovate¾ systému), ak má na to
správny orgán vytvorené podmienky..
6. V § 7 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Poplatky mono plati aj prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného
platcu pod¾a osobitného predpisu.6ab)
(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému
evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovate¾om systému a správnym
orgánom umoni umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb
poplatkov; v tomto prípade sa veobecný predpis o správe majetku tátu6ac) nepouije. Podmienky umiestnenia
a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie
a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi
prevádzkovate¾om systému a správnym orgánom; prevádzkovate¾ systému a správny orgán sú povinní uzavrie takúto zmluvu pod¾a vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy pod¾a
druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva
financií Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 2 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
Poznámky pod èiarou k odkazom 6ab a 6ac znejú:

6ab) § 41 zákona è. 305/2013 Z. z.
6ac
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

7. V § 7 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami
a vyími územnými celkami sa platia prevodom z úètu
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, potovým
poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného platcu
pod¾a osobitného predpisu.6ab)
(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úra-
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dom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
ako vydavate¾om Obchodného vestníka pod¾a osobitného predpisu6aa) sa platia prevodom z úètu v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky, potovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného platcu pod¾a osobitného predpisu.6ab).
8. V § 7 ods. 7 sa za slovom hotovosti vkladá èiarka
a slová prevodom z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky alebo potovým poukazom. Poplatky
sa vyberajú.
9. V § 7 odsek 10 znie:
(10) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného platcu
pod¾a osobitného predpisu6ab) sa povauje za uhradenú
dòom doruèenia zaruèenej informácie o úhrade pod¾a
osobitného predpisu.7aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona è. 305/2013 Z. z..

10. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Vrátenie poplatku
(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výke, ak sa nemohol vykona úkon alebo uskutoèni konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej pod¾a osobitného predpisu alebo ak bol poplatok
zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak
pri jednotlivých polokách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na úèely tohto zákona sa lehota ustanovená
osobitným predpisom povauje za zachovanú, ak v posledný deò lehoty správny orgán
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na potovú prepravu,
b) odole spoplatnené vybavenie elektronicky pod¾a
osobitného predpisu7ab) alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2) Správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú
poplatník zaplatil viac, ne bol povinný (ïalej len preplatok).
(3) Poplatok a preplatok vráti správny orgán, ktorý
poplatok vybral, do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Ak je
správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti prevádzkovate¾ systému najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho
orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovate¾ systému
nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej
v odseku 3, je povinný zaplati poplatníkovi úrok
z omekania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal
vráti, vo výke trojnásobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky platnej v deò vrátenia po-
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platku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne
5 %, pri výpoète úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
pouije roèná úroková sadzba 5 %. Úrok z omekania
sa priznáva za kadý deò omekania vrátenia poplatku
alebo preplatku a do dòa ich vrátenia.
(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutoènilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán
môe na iados poplatníka rozhodnú o vrátení poplatku, najviac vak vo výke 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa pouijú primerane.
Poplatok, ktorý sa má vráti, sa zaokrúh¾uje na eurocenty nahor.
(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku
musí obsahova
a) oznaèenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné oznaèenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, pod¾a ktorého sa poplatok alebo
preplatok vracia,
f) spôsob úhrady poplatku,
g) evidenèné èíslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vráti, prípadne èíslo úètu poplatníka v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vráti,
i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu
s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j) odtlaèok úradnej peèiatky.
(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku
sa nemono odvola. Rozhodnutie nadobúda právoplatnos dòom doruèenia.
(8) Vo veciach Obchodného vestníka môe po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení
o výke zaplateného poplatku, ktorý sa má vráti pod¾a
odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny orgán poplatok
vráti potovým poukazom na úèet poplatníka alebo
prevodom z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky aj bez vydania rozhodnutia, èo správny orgán
vyznaèí v spise.
(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku
alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vráti,
neprevyuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vráti poplatok pod¾a odseku 1.
(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraniènom
priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do
30 dní odo dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daòový
úrad prísluný pod¾a sídla správneho orgánu, ktorý
úkon vykonal alebo uskutoènil konanie; ustanovenie
odseku 4 sa pouije primerane.
(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zani-
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ká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka,
v ktorom bol poplatok zaplatený..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7ab znie:

7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

11. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deò lehoty na pote, v hotovosti na správnom orgáne, platobnou kartou alebo odpísaním z úètu poplatníka v banke alebo v poboèke zahraniènej banky..
12. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného platcu
pod¾a osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak
je zaruèená informácia o úhrade pod¾a osobitného
predpisu7aa) doruèená najneskôr v posledný deò lehoty..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
13. Nadpis § 13 znie: Zánik práva správneho orgánu
a povinnosti poplatníka.
14. V § 13 ods. 1 sa za slovo vybra vkladajú slová
a povinnos poplatníka zaplati a za slovo vybratie
sa vkladajú slová a na zaplatenie.
15. V § 13 ods. 2 sa za slovo vybra vkladajú slová
a povinnos poplatníka uhradi.
16. V § 15 ods. 1 sa za slová evidovania poplatkov
vkladajú slová a v daòových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a vèasnosti
platenia poplatkov.
17. V § 15 ods. 2 sa za slová evidovania poplatkov
vkladajú slová a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
kontrolu7c) správnosti a vèasnosti platenia poplatkov.
18. § 15 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Správa finanènej kontroly7e) vykonáva u prevádzkovate¾a systému vládny audit evidencie, zúètovania a vrátenia poplatkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7e znie:

7e) § 3 písm. c) zákona è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej
kontroly v znení neskorích predpisov..

19. § 15a vrátane nadpisu znie:
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie
centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom tátneho rozpoètu, prostredníctvom prevádzkovate¾a systému.
(2) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vies
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priebenú evidenciu o vykonaných spoplatòovaných
úkonoch a konaniach, ich poète, o prísluných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto
úkony a konania..

jej vrátenie. Zmluvu pod¾a prvej vety zverejòuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad).

20. V § 17 ods. 2 znie:
(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom tátneho rozpoètu, odvies do 15 pracovných dní
odo dòa zaplatenia poplatku na úèet miestne prísluného daòového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov,
poplatky platené v hotovosti do pokladne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovate¾a systému
odvedie do 15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na úèet prevádzkovate¾a systému. Zastupite¾ské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepoèítanej pod¾a § 7 ods. 9 zúètujú
prostredníctvom preddavkového úètu Ministerstvu zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na úèet
miestne prísluného daòového úradu..

8ac) Èl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) è. 2012/21/EÚ z 20. decembra
2011 o uplatòovaní èlánku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na tátnu pomoc vo forme náhrady za slubu
vo verejnom záujme ude¾ovanej podnikom povereným poskytovaním sluieb veobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v.
EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ad
) § 5a ods. 8 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

21. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Prevádzkovate¾ systému odvádza na príjmový
úèet tátneho rozpoètu sumy poplatkov vdy do konca
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto
sumy prijal..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
22. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Prevádzkovate¾ systému
(1) Prevádzkovate¾ systému je povinný
a) zabezpeèi technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpeèi evidenciu platieb poplatkov,
c) zabezpeèi zúètovanie a prevod peòaných prostriedkov do tátneho rozpoètu,
d) umoni poplatníkovi kontrolu vykonanej platby
a pouitie danej platby na poadovaný úkon alebo
konanie,
e) plni ïalie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej pod¾a odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovate¾ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach pod¾a odseku 1, ktorých plnenie je slubou vo verejnom záujme pod¾a
osobitného predpisu.8ac) Zmluva pod¾a prvej vety musí
obsahova podmienky a náleitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov
sluby vo verejnom záujme, spôsob výpoètu výky náhrady za slubu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výky poskytnutej náhrady za slubu vo
verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku
nadmernej náhrady za slubu vo verejnom záujme a na

Poznámky pod èiarou k odkazom 8ac a 8ad znejú:

23. Za § 19ga sa vkladá § 19gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 19gb
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013, vyberajú
sa poplatky pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra
2013. Konania vo veciach poplatkov zaèaté a právoplatne neukonèené do 30. novembra 2013, sa dokonèia
pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou úèasou
tátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu
a odkupovanie kolkových známok pod¾a zákona
è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, je prevádzkovate¾om systému pod¾a tohto
zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra
2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení úèinnom do 30. novembra 2013..
24. Nadpis v § 19h znie: Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2014 a v texte sa slová
30. septembra 2014 nahrádzajú slovami 31. decembra 2014 a slová 31. decembra 2013 sa nahrádzajú
slovami 30. júna 2014.
25. V prílohe Preh¾ade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: XXIV.
Výkon verejnej moci elektronicky ..................... 274.
26. Sadzobník správnych poplatkov sa dopåòa èasou XXIV., ktorá vrátane nadpisu znie:
X X I V. È A S 
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
Poloka 274
a) Zruenie deaktivácie
elektronickej schránky ............................ 10 eur
b) Druhé a ïalie vydanie
alternatívneho autentifikátora .................. 20 eur.
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Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 297/2012
Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z. a zákona è. 125/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa nad slovom súdy odkaz 2) nahrádza odkazom 1b) a nad slovom súdov sa odkaz 3) nahrádza
odkazom 1c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

1b) § 5 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1c
) § 34 zákona è. 757/2004 Z. z..

2. V § 3 sa vypúa písmeno d).
3. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi tátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa) v hotovosti, platobnou kartou, potovým poukazom alebo prevodom z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa
môu plati poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyujú sumu 300 eur, okrem poplatku pod¾a poloky 17, pri ktorom je moné plati kolkovými známkami
alebo v hotovosti, aj keï prevyuje sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou mono plati poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby
so 100 % majetkovou úèasou tátu (ïalej len prevádzkovate¾ systému), ak má na to prísluný orgán vytvorené podmienky..
4. V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Poplatky mono plati prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,3a) akreditovaného platcu,5ab)
integrovaného obsluného miesta5ac) alebo prevádzkovate¾a systému.
(3) Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe
zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovate¾om systému
a orgánmi uvedenými v § 3 umoni umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie
a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa
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veobecný predpis o správe majetku tátu5ad) nepouije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania
technického vybavenia na vykonanie a spracovanie
platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovate¾om systému a orgánmi uvedenými v § 3; prevádzkovate¾ systému a orgány uvedené v § 3 sú povinní uzavrie
takúto zmluvu pod¾a vzoru schváleného Ministerstvom
financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy pod¾a druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 2 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5ab, 5ac a 5ad znejú:
5ab) § 45 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
5ac
) § 7 zákona è. 305/2013 Z. z.
5ad
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

5. V § 9 ods. 10 sa nad slovom správy vypúa odkaz 5a.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 5a sa vypúa
citácia § 2 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
7. V § 11 ods. 2 sa slová 1,65 eura nahrádzajú slovami 1,70 eura.
8. V § 11 ods. 4 sa slová 6,63 eura nahrádzajú slovami 6,70 eura.
9. V § 11 odsek 6 znie:
(6) Ak sa má vráti poplatok alebo preplatok, orgány
pod¾a § 3 zalú odpis právoplatného rozhodnutia o jeho
vrátení daòovému úradu príslunému pod¾a trvalého
pobytu (sídla) poplatníka alebo prevádzkovate¾ovi systému, ak sú orgány pod¾a § 3 zapojené do centrálneho
systému evidencie poplatkov, ktoré poplatok alebo preplatok vrátia najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia
odpisu právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení; ak
orgán tátnej správy súdov alebo prokuratúra nevydali
rozhodnutie, zalú písomné upovedomenie o spôsobe
vybavenia sanosti pod¾a osobitného zákona7) a daòový úrad alebo prevádzkovate¾ systému vrátia poplatok
najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia písomného
upovedomenia..
10. § 11 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak daòový úrad alebo prevádzkovate¾ systému
nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej
v odseku 6, je povinný zaplati poplatníkovi úrok
z omekania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal
vráti, vo výke trojnásobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky platnej v deò vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne
5 %, pri výpoète úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
pouije roèná úroková sadzba 5 %. Úrok z omekania
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sa priznáva za kadý deò omekania vrátenia poplatku
alebo preplatku a do dòa ich vrátenia..
11. V § 11a odsek 1 znie:
(1) Poplatky prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa platia
a) platobnou kartou,
b) kolkovými známkami,
c) v hotovosti alebo
d) elektronicky prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a sa vypúa.
12. V § 11a ods. 3 sa slová jednotným kontaktným
miestom nahrádzajú slovami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
13. Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11b
Osobitné ustanovenia o lehotách
pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného
obsluného miesta alebo akreditovaného platcu
(1) Ak je poplatok platený prostredníctvom akreditovaného platcu5ab) alebo integrovaného obsluného
miesta,5ac) povauje sa za uhradený dòom doruèenia
zaruèenej informácie o úhrade pod¾a osobitného predpisu.7e)
(2) Pri platbe vykonanej prostredníctvom akreditovaného platcu5ab) alebo integrovaného obsluného
miesta5ac) je lehota na zaplatenie poplatku zachovaná,
ak je zaruèená informácia o úhrade pod¾a osobitného
predpisu7e) doruèená najneskôr v posledný deò lehoty..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7e znie:

7e) § 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona è. 305/2013 Z. z..

14. § 15 znie:
§ 15
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
a krajské súdy vykonávajú na súdoch a orgánoch tátnej správy súdov kontrolu správnosti a vèasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a na súdoch a orgánoch tátnej správy súdov, ktoré nie sú zapojené do
centrálneho systému evidencie poplatkov, aj kontrolu
odvádzania poplatkov do tátneho rozpoètu.
(2) Správa finanènej kontroly7f) vykonáva
a) na súdoch a orgánoch tátnej správy súdov a prokuratúry vládny audit správnosti a vèasnosti vyberania, vrátenia poplatkov a na súdoch a orgánoch tátnej správy súdov a prokuratúry, ktoré nie sú
zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, aj vládny audit odvádzania poplatkov do tátneho rozpoètu,
b) u prevádzkovate¾a systému vládny audit evidencie,
zúètovania a vrátenia poplatkov..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 7f znie:

7f) § 3 písm. c) zákona è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej
kontroly v znení neskorích predpisov..

15. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Orgány uvedené v § 3 sú povinné vybrané poplatky odvies do 15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na úèet daòového úradu prísluného pod¾a sídla orgánu, ktorý poplatok vybral. Ak sa poplatky platia
v hotovosti do pokladne prostredníctvom technického
vybavenia prevádzkovate¾a systému, vybranú sumu
poplatkov orgány uvedené v § 3 odvedú do 15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatkov na úèet prevádzkovate¾a systému..
16. V § 16 ods. 3 sa slová 20. dòa nasledujúceho mesiaca nahrádzajú slovami 15 pracovných dní odo dòa
zaplatenia poplatkov.
17. § 16 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prevádzkovate¾ systému odvádza na príjmový
úèet tátneho rozpoètu sumy poplatkov vdy do konca
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto
sumy prijal..
18. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 16a
Prevádzkovate¾ systému
(1) Prevádzkovate¾ systému je povinný
a) zabezpeèi technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpeèi evidenciu platieb poplatkov,
c) zabezpeèi zúètovanie a prevod peòaných prostriedkov do tátneho rozpoètu,
d) umoni poplatníkovi kontrolu vykonanej platby
a pouitie danej platby na poadovaný úkon alebo
konanie,
e) plni ïalie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej
pod¾a odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovate¾ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach pod¾a odseku 1, ktorých plnenie je slubou vo verejnom záujme pod¾a
osobitného predpisu.7g) Zmluva pod¾a prvej vety musí
obsahova podmienky a náleitosti ustanovené osobitným predpisom,7g) a to najmä obsah a trvanie záväzkov
sluby vo verejnom záujme, spôsob výpoètu výky náhrady za slubu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výky poskytnutej náhrady za slubu vo
verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku
nadmernej náhrady za slubu vo verejnom záujme a na
jej vrátenie. Zmluvu pod¾a prvej vety zverejòuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.7h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7g a 7h znejú:

7g) Èl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) è. 2012/21/EÚ z 20. decembra
2011 o uplatòovaní èlánku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní
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Európskej únie na tátnu pomoc vo forme náhrady za slubu
vo verejnom záujme ude¾ovanej podnikom povereným poskytovaním sluieb veobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v.
EÚ L 7, 11. 1. 2012).
7h
) § 5a ods. 8 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

19. Za § 18ca sa vkladá § 18cb, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18cb
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov zaèaté
a právoplatne neukonèené do 30. novembra 2013, sa
dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra
2013.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou úèasou
tátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu
a odkupovanie kolkových známok pod¾a zákona
è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, je prevádzkovate¾om systému pod¾a tohto
zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra
2013 uplatnia ustanovenia § 15 v znení úèinnom do
30. novembra 2013..
20. V nadpise § 18d sa slová 1. januára 2014 nahrádzajú slovami 1. júla 2014 a v texte sa slová
30. septembra 2014 nahrádzajú slovami 31. decembra 2014 a slová 31. decembra 2013 sa nahrádzajú
slovami 30. júna 2014.
Èl. III
Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 381/2011 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 3 písm. c) sa slová tátu a vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok nahrádzajú slovami tátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových
známok a evidencie, zúètovania a vrátenia poplatkov.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení zákona è. 347/2013 Z. z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
§ 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
è. 347/2013 Z. z.
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§ 10 ods. 2 zákona è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 381/2011 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej
poty, tátneho podniku v znení zákona è. 264/2008
Z. z. a zákona è. 381/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 10 odsek 4 znie:
(4) Predmetom èinnosti akciovej spoloènosti je poskytovanie potových sluieb pod¾a osobitného predpisu,8) výkon èinnosti distribútora kolkových známok
pod¾a osobitného predpisu9a) a výkon èinností spojených s evidenciou, zúètovaním a vrátením poplatkov
pod¾a osobitných predpisov;9b) tento predmet èinnosti
nemono zmeni ani rozhodnutím valného zhromadenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 16a zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. v znení
zákona è. 347/2013 Z. z.
§ 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
è. 347/2013 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460 /2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z. a zákona è. 343/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 2 sa slová § 104f ods. 3 nahrádzajú
slovami § 104g ods. 3.
2. V § 16 ods. 2 sa slová § 104f ods. 4 nahrádzajú
slovami § 104g ods. 4.
3. V § 17 ods. 1 písm. f) sa za slová krajov slúiace
vkladajú slová materským kolám, na základné vzdelávanie,11ca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11ca znie:

11ca) § 16 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona
è. 324/2012 Z. z..

4. § 99d sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní
k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,
èiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatoènom priznaní vyrubená daò, ktorá je niia ako daò,
ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloí
pokutu vo výke 10 % zo sumy, o ktorú zvýil daò rozhodnutím.
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(7) Ak bola daò vyrubená na základe dodatoèného
priznania k priznaniu k dani z nehnute¾ností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo èiastkovému priznaniu k týmto
daniam, ktorá v porovnaní s daòou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo èiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýenie dane, správca dane uloí
pokutu vo výke 5 % z rozdielu medzi vyrubenou daòou
na základe dodatoèného priznania a daòou vyrubenou
na základe priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo èiastkového priznania k týmto
daniam..
5. V § 99e odsek 8 znie:
(8) Vèas podané odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a
odseku 1 má odkladný úèinok v tej èasti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá èas výroku rozhodnutia sa vylúèi na samostatné konanie, na ktoré sa
uplatní postup pod¾a osobitného predpisu47) primerane. Právoplatnos rozhodnutia v ostatných èastiach výroku nie je dotknutá..
6. V § 99e ods. 9 sa slovo troch nahrádza slovom
piatich.
7. Za § 104f sa vkladá § 104g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 104g
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2013
(1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení úèinnom
od 1. decembra 2013 sa prvýkrát pouije na zdaòovacie
obdobie roku 2013.
(2) Ak správca dane v zdaòovacom období roku 2013
vyrubil daò z nehnute¾ností tak, e zdanil pozemky
a stavby alebo ich èasti, ktoré sú pod¾a § 17 ods. 1
písm. f) v znení úèinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpeèí súlad s týmto zákonom najneskôr do
31. januára 2014.
(3) Ak je najvyia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaòovacie obdobie roku 2013
väèia ako 10-násobok najniej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2
najneskôr pri urèení sadzieb dane zo stavieb na zdaòovacie obdobie roku 2024, prièom násobok ustanovený
správcom dane na prísluné zdaòovacie obdobie nesmie by vyí ako násobok ustanovený správcom dane
na zdaòovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaòovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatòuje.
(4) Ak je najvyia sadzba dane z bytov ustanovená
správcom dane na zdaòovacie obdobie roku 2013 väèia ako 10-násobok najniej sadzby dane z bytov,
správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 naj-
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neskôr pri urèení sadzieb dane z bytov na zdaòovacie
obdobie roku 2024, prièom násobok ustanovený správcom dane na prísluné zdaòovacie obdobie nesmie by
vyí ako násobok ustanovený správcom dane na zdaòovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaòovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatòuje.
(5) Konania zaèaté pred 1. decembrom 2013 sa dokonèia pod¾a § 99e ods. 8 v znení úèinnom od 1. decembra 2013..
Èl. VI
Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 235/2012 Z. z. a zákona è. 441/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 5 ods. 3 písm. c) sa za slovo vyberanie vkladajú
slová a platenie a nad slovo pokuty sa umiestòuje
odkaz 13a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. VII
Zákon è. 381/2011 Z. z. o zruení kolkových známok
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 pod¾a
predpisu úèinného do 30. júna 2014 nemono od
1. júla 2014 predáva a mono ich poui do 31. decembra 2014..
2. V § 2 ods. 2 sa slová 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 nahrádzajú slovami 1. júla 2014 do 30.
júna 2015.
3. V § 2 ods. 5 sa slová 31. januára 2014 nahrádzajú slovami 31. júla 2014 a slová 31. decembra 2013
sa nahrádzajú slovami 30. júna 2014.
4. V § 2 ods. 6 sa slová 10. januára 2014 nahrádzajú slovami 10. júla 2014.
5. V § 2 ods. 7 sa slová 20. januára 2014 nahrádzajú slovami 20. júla 2014 a slová december 2013 sa
nahrádzajú slovami jún 2014.
6. V § 2 ods. 8 sa slová 31. januára 2014 nahrádzajú slovami 31. júla 2014.
7. V § 2 ods. 10 sa slová 31. januára 2015 nahrádzajú slovami 31. júla 2015.
8. V § 2 ods. 11 sa slová 31. marca 2014 nahrádzajú slovami 30. septembra 2014 a slová 30. apríla
2014 sa nahrádzajú slovami do 31. októbra 2014.
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9. V § 2 ods. 13 sa slová 31. decembra 2013 nahrádzajú slovami 30. júna 2014.
10. V èl. II sa vypúajú body 1 a 5.
11. V èl. III sa vypúajú body 2 a 7.

(§ 19h), èlánku IV a èlánku V nahrádzajú slovami
èlánku II bodu 8 a èlánku III bodu 15 (§ 19h) a slová
1. januára 2014 sa nahrádzajú slovami 1. júla
2014.
Èl. VIII
Úèinnos

12. Èlánky IV a V sa vypúajú.
13. V èl. VI sa slová èlánku II bodov 1 a 5 a 8, èlánku III bodov 2, 7 (§ 12 ods. 1 druhej vety) a bodu 15
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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348
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 283/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 493/2009
Z. z., zákona è. 485/2010 Z. z., zákona è. 546/2011
Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 189/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. p) sa vypúajú slová ktorý je
alebo.
2. V § 8 ods. 1 a 2, § 13 ods. 8 písm. c), § 20 ods. 1,
§ 25 ods. 4 písm. c), § 32 ods. 1 a 2, § 37 ods. 6 písm. c)
a § 39a ods. 6 a 7 sa vypúa slovo písomne.
3. V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a vypúa sa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a)
a c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16aa znie:

16aa) § 67 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011
Z. z..

4. V § 8 ods. 6 sa vypúa písmeno d).
5. V § 8 ods. 16, § 13 ods. 4, § 32 ods. 16 a § 37 ods. 4
sa vypúa slovo písomnej.
6. V § 8 ods. 16 sa slová b) a h) nahrádzajú slovami
a) a c), g) a h).
7. V § 9 ods. 4 sa vypúa slovo kladný a na konci sa
pripája táto veta: Dòom spotreby elektriny v elektroenergetickom podniku môe by aj najneskôr posledný
deò kalendárneho mesiaca, v ktorom dolo k spotrebe
elektriny..
8. V § 11 ods. 2, § 23 ods. 2 a § 35 ods. 2 sa slová
identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo s trvalým pobytom iadate¾a nahrádzajú slovami údaje
pod¾a osobitného predpisu16aa).
9. V § 11 ods. 6, § 23 ods. 9 a § 35 ods. 9 sa slová do
15 dní odo dòa jej vzniku nahrádzajú slovami pod¾a
osobitného predpisu18aa).

Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa znie:

18aa) § 67 ods. 9 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011
Z. z..

10. V § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 sa vypúa
druhá veta.
11. V § 12 ods. 6, § 24 ods. 5 a § 36 ods. 6 sa slová
3,31 eura nahrádzajú slovami 5 eur.
12. V § 13 ods. 8 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: daò
nemono vráti za obdobie, poèas ktorého bola elektrina dodaná oprávnenému spotrebite¾ovi elektriny, ktorý
nepostupoval pod¾a § 8 ods. 10 alebo platite¾ovi dane
z elektriny, ktorý nepostupoval pod¾a § 11 ods. 7,.
13. V § 20 ods. 8 sa slová identifikaèné údaje nahrádzajú slovami meno, priezvisko a trvalý pobyt.
14. V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: daò
nemono vráti za obdobie, poèas ktorého bolo uhlie
dodané oprávnenému spotrebite¾ovi uhlia, ktorý nepostupoval pod¾a § 20 ods. 8, alebo platite¾ovi dane z uhlia, ktorý nepostupoval pod¾a § 23 ods. 10,.
15. V § 32 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: okrem údajov uvedených v osobitnom
predpise16aa) a vypúa sa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a)
a c).
16. V § 32 ods. 6 sa vypúa písmeno c).
17. V § 33 ods. 4 sa vypúa slovo kladný a na konci
sa pripája táto veta: Dòom spotreby zemného plynu
v plynárenskom podniku alebo u dodávate¾a zemného
plynu môe by aj najneskôr posledný deò kalendárneho mesiaca, v ktorom dolo k spotrebe zemného plynu..
18. V § 37 ods. 6 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: daò nemono
vráti za obdobie, poèas ktorého bol zemný plyn dodaný
oprávnenému spotrebite¾ovi zemného plynu, ktorý nepostupoval pod¾a § 32 ods. 10, alebo platite¾ovi dane zo
zemného plynu, ktorý nepostupoval pod¾a § 35 ods. 10,.
19. V § 43 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
20. Doterají text § 44 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3 ktoré znejú:
(2) iadate¾, ktorý je u registrovaný pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu27) a ktorý iada
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o ïaliu registráciu pod¾a tohto zákona, nepredkladá
colnému úradu prílohy k ïalej iadosti o registráciu,
ktoré u boli predloené pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu27) a ktoré sú ku dòu podania tejto iadosti platné, aktuálne a pouite¾né na právne úkony.
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§ 48f
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014

(3) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému pod¾a § 8 ods. 12 písm. c) a f) a ods. 13, § 11 ods. 9
písm. a) a d) a f), ods. 10 a 11, § 20 ods. 10 písm. c) a g)
a ods. 11, § 23 ods. 12 písm. a) a d) a f), ods. 13 a 14,
§ 32 ods. 12 písm. c) a f) a ods. 13, § 35 ods. 12 písm. a)
a d) a f), ods. 13 a 14 nemono poda odvolanie..

iados o registráciu podanú pod¾a § 8 ods. 5, § 11
ods. 2, § 20 ods. 3, § 23 ods. 2, § 32 ods. 5, § 35 ods. 2
alebo § 39a v znení úèinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto iadosti, ktoré nebolo právoplatne ukonèené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie
sa ukonèí pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra
2013..

21. Za § 48e sa vkladá § 48f, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

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

Strana 4356

Zbierka zákonov è. 349/2013

Èiastka 87

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoloènej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci spoloènej organizácie trhu
s vínom1) na tieto opatrenia:
a) propagácia na trhoch tretích krajín,
b) retrukturalizácia vinohradu,
c) poistenie úrody,
d) investície.
§2
Spoloèné podmienky
(1) iadate¾ o podporu na opatrenia pod¾a § 1 musí
spåòa tieto podmienky:
a) vykonáva výber dodávate¾a tovarov, stavebných
prác a sluieb pod¾a osobitného predpisu,2)
b) ma vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
c) nesmie by proti nemu vedený výkon rozhodnutia,
d) nesmie by proti nemu vedené konkurzné konanie,
nesmie by v konkurze, v retrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) neporuil zákaz nelegálneho zamestnávania pod¾a
osobitného predpisu,3)
f) nesmie ma evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie v zahranièí rovnakého
alebo porovnate¾ného druhu,
g) musí by registrovaný v obchodnom registri alebo
ivnostenskom registri alebo v evidencii samostatne
hospodáriaceho ro¾níka,
h) musí by platite¾om dane z pridanej hodnoty.
1

(2) iadate¾ preukazuje plnenie podmienok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) písomným vyhlásením, pod¾a odseku 1 písm. d) a f) a h) kópiou potvrdenia prísluného orgánu nie starieho ako tri mesiace a pod¾a odseku 1
písm. g) výpisom alebo osvedèením prísluného registra.
(3) Podporu na opatrenia pod¾a § 1 vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (ïalej len agentúra) najneskôr do siedmich mesiacov po òou vykonanej kontrole na mieste.
Propagácia na trhoch tretích krajín
§3
Poskytovanie podpory na propagáciu
na trhoch tretích krajín
(1) Podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín
pod¾a osobitného predpisu4) (ïalej len podpora na propagáciu) môe agentúra poskytnú podnikate¾ovi5)
v sektore vinárstva alebo zdrueniu, ktoré zdruuje
osoby podnikajúce v sektore vinárstva (ïalej len iadate¾ o podporu na propagáciu), prièom iadate¾ o podporu na propagáciu sa musí najmenej tri roky venova výrobe vína.
(2) Podporu na propagáciu mono poskytnú len na
tieto opatrenia:
a) nadviazanie vzahov s verejnosou formou propagácie alebo reklamy a ïalie rozvíjanie informovanosti
cie¾ových skupín, podporné predajné akcie, informaèné materiály o kvalite, bezpeènosti a ekologickosti,
b) úèas na podujatiach, ve¾trhoch alebo výstavách
s medzinárodným významom, ochutnávky pre distribútorov a novinárov, stretnutia s obchodníkmi
a distribútormi, tlaèové správy a konferencie,
c) informaèné kampane zamerané na systémy Európskej únie vzahujúce sa na oznaèenie pôvodu, zemepisné oznaèenie a ekologickú výrobu, zamerané na
zdôraznenie originality,
d) prieskumy nových trhov potrebných pre rozírenie
odbytísk.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2
) § 2 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 3 ods. 2 zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení
neskorích predpisov.
4
) Èl. 103p nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
5
) § 2 ods. 2 písm. a), b) a d) Obchodného zákonníka.
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(3) Podporu na propagáciu môe poskytnú agentúra
iadate¾ovi o podporu na propagáciu, ktorý splnil podmienky pod¾a osobitného predpisu.6)
§4
Podávanie iadostí o podporu na propagáciu
(1) iados o podporu na propagáciu sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na propagáciu musí okrem príloh pod¾a § 2 ods. 2 obsahova tieto prílohy:
a) hlásenie o výrobe a zásobách vína7) za predchádzajúci vinársky rok,8)
b) vypracované propagaèné a reklamné materiály alebo ich návrhy pre nadviazanie vzahov s verejnosou
formou propagácie alebo reklamy a ïalie rozvíjanie
informovanosti cie¾ových skupín,
c) vypracovaný projekt na vetky poadované èinnosti
so zadefinovanými cie¾mi vrátane opisu predpokladaného technického, environmentálneho, ekonomického a sociálneho dopadu.
§5
Povinnosti iadate¾a o podporu na propagáciu
(1) iadate¾ o podporu na propagáciu môe zaèa vykonávanie opatrenia pod¾a § 3 ods. 2 a po schválení
iadosti o podporu na propagáciu agentúrou a musí
skonèi vykonávanie opatrenia pod¾a § 3 ods. 2 najneskôr do troch rokov od schválenia iadosti o podporu
na propagáciu; túto lehotu mono predåi najviac
o dva roky.
(2) iadate¾ o podporu na propagáciu písomne oznámi ukonèenie opatrenia pod¾a § 3 ods. 2 agentúre najneskôr do jedného mesiaca od ukonèenia.
(3) Ak iadate¾ o podporu na propagáciu po schválení
iadosti o podporu na propagáciu nevykonal opatrenia
pod¾a § 3 ods. 2 v lehote ustanovenej v odseku 1, podpora na propagáciu sa mu nevyplatí.
(4) Ak iadate¾ o podporu na propagáciu zobral spä
svoju iados o podporu na propagáciu bez závaného
odôvodnenia, je povinný nahradi náklady spojené
s administratívnou a kontrolnou èinnosou, ktorá sa
vykonala v súvislosti s jeho iadosou o podporu na
propagáciu.
(5) iadate¾ o podporu na propagáciu nesmie na opatrenia pod¾a § 3 ods. 2 iada a prijíma inú podporu
z verejných prostriedkov.
6
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§6
Suma podpory na propagáciu
Podporu na propagáciu mono poskytnú vo výke
najviac 50 % oprávnených výdavkov doloených úètovnými dokladmi, prièom výka investície na opatrenie
pod¾a § 3 ods. 2 musí by najmenej 3 000 eur a najviac
15 000 eur.
Retrukturalizácia vinohradu
§7
Poskytovanie podpory na
retrukturalizáciu vinohradu
(1) Podporu na retrukturalizáciu vinohradu pod¾a
osobitného predpisu9) (ïalej len podpora na retrukturalizáciu) môe agentúra poskytnú podnikate¾ovi,
ktorý uíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu10)
(ïalej len iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu).
(2) Podporu na retrukturalizáciu mono poskytnú
len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych
plochách:
a) zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu (ïalej len
zmena odrôd),
b) zmena sponu,
c) presun vinohradu,
d) vyklèovanie.
(3) Pri vykonávaní opatrenia retrukturalizácia vinohradu mono poui len sadenice registrovaných odrôd.11)
(4) Najmenia súvislá plocha, na ktorej mono vykonáva opatrenie retrukturalizácia vinohradu, je 0,15 ha.
§8
Zmena odrôd
(1) Zmena odrôd je zameraná na zmenu odrodovej
skladby vinohradu pri zachovaní výmery vinohradu.
(2) Zmena odrôd môe obsahova aj zmenu sponu
s poètom krov najmenej 4 000 ks/ha a mono ju kombinova s opatrením presun vinohradu a vyklèovanie.
(3) Zmena odrôd sa povauje za skonèenú, ak
a) oporná kontrukcia je dokonèená s aspoò jedným
nosným drôtom,
b) miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje
po vinárskom roku, v ktorom sa uskutoènila výsadba, okrem prípadov vyej moci,
c) stav vinièa po uskutoènení tohto opatrenia je uspokojivý,

) Hlava II kapitola II èl. 4 nariadenia Komisie (ES) è. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 479/2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, pokia¾ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
7
) § 8 ods. 10 zákona è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorích predpisov.
8
) Èl. 3 ods. 1 písm. ca) nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
9
) Èl. 103q nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
10
) § 8 ods. 3 zákona è. 313/2009 Z. z.
11
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie mnoite¾ského materiálu vinièa na trh.
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d) je v súlade so schváleným projektom retrukturalizácie vinohradov.
§9
Zmena sponu
(1) Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového
vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000
ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu. Opatrenie
mono realizova len vo vinohradníckej oblasti Tokaj.
(2) Zmenu sponu mono kombinova s opatrením
presun vinohradu a vyklèovanie.
(3) Zmena sponu sa povauje za skonèenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.
§ 10
Presun vinohradu
(1) Presun vinohradu je zameraný na vyuívanie kvalitnejích plôch, kvalitnejích regiónov alebo svahov pri
zachovaní výmery vinohradu.
(2) Presun vinohradu mono kombinova so zmenou
odrôd, zmenou sponu a s vyklèovaním.
(3) Ak sa pri vykonávaní presunu vinohradu uplatní
súbená výsadba,12) nemono do nákladov zapoèíta
náklady na vyklèovanie.
(4) Presun vinohradu sa povauje za skonèený, ak sú
splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.
§ 11
Vyklèovanie
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b) hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky
rok,14)
c) kópiu osvedèenia o registrácii vinohradu,15) ktorý je
predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu alebo rozhodnutie o udelení výsadbového práva,16)
d) kópiu rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,
e) výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom iadosti o podporu,
f) kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom iadosti o podporu, uzatvorenej najmenej na
desa rokov od podania iadosti o podporu na retrukturalizáciu,
g) písomný súhlas vlastníka s opatrením retrukturalizácia vinohradu, ak je iadate¾om nájomca a ak po
skonèení opatrenia retrukturalizácie vinohradu
dôjde k zmene druhu pozemku pod¾a osobitného
predpisu,17)
h) katastrálne mapové podklady a ortofotomapy s presne zakreslenými hranicami pozemku, ktorý je predmetom opatrenia retrukturalizácia vinohradu.
(3) Projekt retrukturalizácie vinohradu pod¾a § 12
ods. 2 písm. a), ktorý je súèasou iadosti o podporu na
retrukturalizáciu, musí obsahova
a) druh opatrenia pod¾a § 7 ods. 2,
b) odôvodnenie,
c) termíny vykonávania opatrení a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu,
d) kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu.
§ 13

(1) Vyklèovanie zahàòa odstránenie vetkých krov vinièa a opornej kontrukcie z vinohradu.

Povinnosti iadate¾a o podporu na retrukturalizáciu

(2) Vyklèovanie sa musí kombinova so zmenou odrôd, zmenou sponu alebo s presunom vinohradu, ktoré
sa musia zaèa vykonáva do dvoch rokov po skonèení
vyklèovania.

(1) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu môe
zaèa s vykonávaním opatrení a po schválení projektu
retrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr
vak do 30. apríla vo vinárskom roku, ktorý nasleduje
po vinárskom roku, v ktorom bola podaná iados
o podporu na retrukturalizáciu.

(3) Vyklèovanie sa povauje za skonèené, ak iadate¾
predloí agentúre osvedèenie o výsadbových právach13)
na plochu, z ktorej vzniklo právo na opätovnú výsadbu.
§ 12
Podávanie iadostí o podporu na retrukturalizáciu
(1) iados o podporu na retrukturalizáciu sa podáva agentúre do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má opatrenie
zaèa vykonáva.
(2) iados o podporu na retrukturalizáciu okrem
príloh pod¾a § 2 ods. 2 musí obsahova tieto prílohy:
a) projekt retrukturalizácie vinohradu,
12

)
)
14
)
15
)
16
)
17
)
13

(2) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu musí
zasla agentúre písomné oznámenie o zaèatí vykonávania opatrenia najneskôr do jedného mesiaca.
(3) iadate¾ovi o podporu na retrukturalizáciu sa
vyplatí podpora na retrukturalizáciu z finanèných
prostriedkov Európskej únie pridelených na prísluný
finanèný rok na základe písomného oznámenia o ukonèení retrukturalizácie podaného na agentúru.
(4) Opatrenia zmena odrôd, zmena sponu a presun
vinohradu sa musia skonèi najneskôr do piatich rokov
od schválenia iadosti o podporu na retrukturalizáciu
a opatrenie vyklèovanie sa musí skonèi najneskôr do

Èl. 85i ods. 2 nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
§ 4 ods. 1 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 8 ods. 9 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 8 ods. 5 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 9 a 11 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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dvoch rokov od schválenia iadosti o podporu na retrukturalizáciu.
(5) Ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu zistí, e nemôe opatrenie vykona pod¾a schváleného projektu retrukturalizácie vinohradu, môe poda agentúre iados o jeho zmenu.
(6) Ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu zobral spä svoju iados o podporu na retrukturalizáciu
bez závaného odôvodnenia, je povinný nahradi náklady spojené s administratívnou a kontrolnou èinnosou, ktorá sa vykonala v súvislosti s jeho iadosou
o podporu na retrukturalizáciu.
(7) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu musí
umoni prísluným orgánom vykonáva kontroly na
mieste18) a spolupracova s týmito kontrolnými orgánmi.
(8) Po vykonaní opatrení je iadate¾ o podporu na
retrukturalizáciu povinný zabezpeèi, aby poèas troch
rokov od vyplatenia podpory spåòal vo svojom podniku
základné poiadavky na správu a dobrý po¾nohospodársky a ekologický stav pod¾a osobitného predpisu.19)
(9) Ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu nesplní povinnosti uvedené v odseku 8, podpora sa zníi
alebo neposkytne pod¾a osobitného predpisu.20)
(10) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu nesmie na opatrenia pod¾a § 7 ods. 2 iada a prijíma inú
podporu z verejných prostriedkov.
§ 14
Suma podpory na retrukturalizáciu
(1) Najvyie sumy podpory na retrukturalizáciu,
ktoré sa môu poskytnú za vykonávanie jednotlivých
opatrení, sú uvedené v prílohe è. 1. Podpora na retrukturalizáciu sa poskytne v sume najviac
a) 50 % oprávnených vecných nákladov doloených úètovnými dokladmi pre projekty retrukturalizácie
realizované na území Bratislavského kraja,
b) 75 % oprávnených vecných nákladov doloených úètovnými dokladmi pre projekty retrukturalizácie
realizované na území ostatných krajov.
(2) Podpora na retrukturalizáciu sa pomerne zníi,
ak súhrn vetkých nárokov podpôr presiahne výku
pridelených finanèných prostriedkov21) z rozpoètu Európskej únie na prísluný finanèný rok.
(3) Pri poskytnutí podpory na retrukturalizáciu
pod¾a § 7 ods. 1 na plochu meniu ako 3 ha sa pomerné
zníenie podpory pod¾a odseku 2 nepouije.
(4) Ak po výplate podpôr na retrukturalizáciu v danom finanènom roku zostanú k dispozícii nevyplatené
18
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finanèné prostriedky, agentúra vykoná pomerný doplatok
iadate¾om,
ktorí
spåòajú
poiadavky
vyplatených podpôr a do vyèerpania celej podpory.
Poistenie úrody
§ 15
Poskytovanie podpory na poistenie úrody
(1) Podporu na poistenie úrody pod¾a osobitného
predpisu22) (ïalej len podpora na poistenie) môe
agentúra poskytnú podnikate¾ovi, ktorý uíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu (ïalej len iadate¾
o podporu na poistenie).
(2) Podporu na poistenie úrody mono poskytnú len
na opatrenia proti
a) prírodným katastrofám,
b) nepriaznivým poveternostným udalostiam,
c) výskytu chorôb vinièa,
d) zamoreniu kodcami.
(3) Najmenia súvislá plocha, na ktorú mono poskytnú podporu na poistenie, je 0,35 ha.
§ 16
Podávanie iadostí o podporu na poistenie
(1) iados o podporu na poistenie sa podáva agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na poistenie musí okrem príloh
pod¾a § 2 ods. 2 obsahova tieto prílohy:
a) hlásenie o úrode hrozna za posledný vinársky rok,
b) kópiu osvedèenia o registrácii vinohradu, ktorý je
predmetom iadosti o podporu na poistenie,
c) kópiu poistnej zmluvy a doklady o úhrade poistného
v danom kalendárnom roku,
d) vyhlásenie iadate¾a, e mu v danom kalendárnom
roku nebola poskytnutá dotácia na platby poistného
pod¾a osobitného predpisu.23)
§ 17
Povinnosti iadate¾a o podporu na poistenie
(1) Ak iadate¾ o podporu na poistenie zobral spä
svoju iados o podporu na poistenie bez závaného
odôvodnenia, je povinný nahradi náklady spojené
s administratívnou a kontrolnou èinnosou, ktorá sa
vykonala v súvislosti s jeho iadosou o podporu na poistenie.
(2) iadate¾ o podporu na poistenie nesmie na opatrenia pod¾a § 15 ods. 2 iada a èerpa inú podporu z verejných prostriedkov.

) § 7 zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení
neskorích predpisov.
19
) Hlava II èl. 4 a 6 nariadenia Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006, (ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie
(ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
20
) Èl. 103z nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení a Hlava II èl. 23 a 24 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
21
) Èl. 103i nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
22
) Èl. 103t nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
23
) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
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§ 18
Suma podpory na poistenie
Podpora na poistenie sa poskytne v sume najviac
a) 80 % uhradeného roèného poistného, ak predmetom
poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným poveternostnými podmienkami, ktoré mono
prirovna k prírodným katastrofám,
b) 50 % uhradeného roèného poistného, ak predmetom
poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným
1. nepriaznivými poveternostnými udalosami,
2. chorobami vinièa,
3. zamorením kodcami.
Investície
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ju iados o podporu na investície bez závaného odôvodnenia, je povinný nahradi náklady spojené s administratívnou a kontrolnou èinnosou, ktorá sa vykonala
v súvislosti s jeho iadosou o podporu na investície.
(4) iadate¾ o podporu na investície musí umoni
prísluným orgánom vykonáva kontroly na mieste18)
a spolupracova s týmito kontrolnými orgánmi.
(5) Vybudované priestory, na ktoré sa iadate¾ovi
poskytla podpora, sa musia prevádzkova najmenej pä
rokov.
(6) iadate¾ o podporu na investície nesmie na opatrenia pod¾a § 19 ods. 2 iada a prijíma inú podporu
z verejných prostriedkov.
§ 22

§ 19

Suma podpory na investície

Poskytovanie podpory na investície
(1) Podporu na investície pod¾a osobitného predpisu24)
môe agentúra poskytnú podnikate¾ovi, ktorý podniká
v sektore vinárstva alebo zdrueniu, ktoré zdruuje
osoby podnikajúce v sektore vinárstva (ïalej len iadate¾ o podporu na investície), ktorý splnil podmienky
pod¾a osobitného predpisu.24)
(2) Podporu na investície mono poskytnú len na
tieto opatrenia:
a) nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentaèných priestorov v rámci výrobného podniku,
b) investície do oznaèovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

Investícia musí by najmenej 5 000 eur a najviac 50 000
eur. Podpora na investície sa poskytne v sume najviac
a) 40 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území Bratislavského kraja,
b) 50 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území ostatných krajov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1) Pri iadosti o podporu v rámci spoloènej organizácie trhu s vínom podanej do 14. novembra 2013 sa postupuje pod¾a doterajích predpisov.
(2) V roku 2013 sa iados o podporu na propagáciu
pod¾a § 4 ods. 1 a iados o podporu na investície pod¾a
§ 20 ods. 1 podáva do 15. decembra 2013.

§ 20
Podávanie iadostí o podporu na investície
(1) iados o podporu na investície sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na investície musí okrem príloh pod¾a § 2 ods. 2 obsahova tieto prílohy:
a) projekt spolu s predpokladanými prínosmi,
b) kópiu osvedèenia o registrácii vinohradníka alebo
vinára,25)
c) hlásenie o výrobe vína za predchádzajúci vinársky rok.
§ 21
Povinnosti iadate¾a o podporu na investície
(1) Opatrenie investície sa môe zaèa vykonáva a
po schválení iadosti o podporu na investície a musí sa
vykona najneskôr do dvoch rokov od schválenia iadosti o podporu na investície.
(2) iadate¾ o podporu na investície písomne oznámi
ukonèenie opatrenia agentúre najneskôr do jedného
mesiaca od ukonèenia opatrenia.
(3) Ak iadate¾ o podporu na investície zobral spä svo-

§ 24
Závereèné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 25
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v rámci spoloènej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 589/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 348/2009 Z. z.
§ 26
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. novembra 2013.

Robert Fico v. r.
24
25

) Èl. 17 a 18 nariadenia (ES) è. 555/2008 v platnom znení a èl. 103u nariadenia rady (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
) § 8 ods. 3 a 6 zákona è. 313/2009 Z. z.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 349/2013 Z. z.

NAJVYIE SUMY PODPÔR NA JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

P. è.

Opatrenie

1.
2.
3.
4.

Zmena odrôd
Zmena sponu
Presun vinohradu
Vyklèovanie

Podpora v euro/ha
Bratislavský kraj
Ostatné kraje
11 000
15 000
11 000
15 000
12 000
16 000
2 000
3 000

Straty z príjmu
v euro/ha
550
550
550


Straty z príjmu sa týkajú len kombinácie opatrení: vyklèovanie  zmena odrôd, vyklèovanie  zmena sponu a vyklèovanie  presun vinohradov. Platba strát z príjmu sa vypláca pauálne a po ukonèení opatrenia è. 1, 2 alebo 3 a nezahàòa sa do oprávnených vecných nákladov. Platba strát z príjmu sa nevyplatí, ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbenú výsadbu.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 349/2013 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
 nariadenia Komisie (ES) è. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1047/2009 z 19. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 290, 6. 11. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1140/2009 z 20. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 513/2010 z 15. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 150, 16. 6. 2010),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30. 12.
2010),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 121/2012 z 15. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 44, 16. 2. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 261/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1028/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11.
2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 52/2013 z 22. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 20, 23. 1. 2013),
 nariadenie Rady (EÚ) è. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 479/2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, pokia¾ ide o podporné programy, obchod
s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 67, 9. 3. 2013),
 nariadenie Komisie (EÚ) è. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013),
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2013).
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350
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 7 ods. 5 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
výnos z 28. októbra 2013 è. 4/2013, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 3/2010 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veobecných poiadavkách na klasifikáciu, oznaèovanie a balenie nebezpeèných látok a zmesí (oznámenie è. 177/2010 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 15. novembra 2013.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 4/2013 a v elektronickej
podobe na internetovej adrese www.mhsr.sk.
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351
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 24. októbra 2013 uloená Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2016
z 24. septembra 2013 uzatvorená medzi Zdruením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
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