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360
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 331/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
v znení zákona è. 246/2012 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona è. 471/2009
Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona è. 83/2010 Z. z.,
zákona è. 490/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z. a zákona è. 440/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa vypúajú odseky 2 a 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 2
a 7.
2. V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová alebo 2
a vypúa sa druhá veta.
3. V § 4 ods. 4 prvej vete sa slová podnik alebo èas
podniku platite¾a tvoriacu nahrádzajú slovami hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo èasti podniku platite¾a tvoriacej
a v tvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a v tej
istej lehote predloi doklady osvedèujúce túto skutoènos.
4. V § 4 ods. 4 posledná veta znie: Daòový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch pod¾a tvrtej vety a ak sú údaje v oznámení
a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platite¾a,
vydá mu osvedèenie o registrácii pre daò a pridelí mu
identifikaèné èíslo pre daò do desiatich dní odo dòa doruèenia oznámenia skutoènosti a dokladov osvedèujúcich túto skutoènos. a na konci sa pripája táto veta:
Ak daòový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemono poda
odvolanie..
5. V § 4a ods. 5 sa vypúa tretia veta.
6. V § 4b ods. 5 tretia veta znie: Zmenu registrácie
skupiny vykoná daòový úrad k prvému dòu tretieho
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom

mesiaci, v ktorom bola iados o zmenu registrácie skupiny podaná. a vypúa sa tvrtá veta.
7. V § 4c ods. 1 úvodnej vete sa slová § 4 ods. 1 a 4
nahrádzajú slovami § 4 ods. 1 a 2 a v písmene b) sa za
slová fyzická osoba vkladajú slová alebo právnická
osoba.
8. V § 4c ods. 4 sa vypúajú slová a 3 a v odseku 5 sa slová § 4 ods. 4 nahrádzajú slovami § 4
ods. 2.
9. § 4c sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Osoba, ktorá sa stala platite¾om pod¾a § 4 ods. 4,
alebo osoba, ktorej bola zmenená registrácia pre daò
pod¾a § 5 alebo § 6 na registráciu pre daò pod¾a § 4, je
povinná zloi zábezpeku na daò, ak sú splnené podmienky pod¾a § 4c ods. 1 písm. a) a c). Na zloenie zábezpeky sa primerane pouijú odseky 1 a 4 a 6 a 8..
10. V § 5 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem dovozu tovaru.
11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a
Zmena registrácie platite¾a
(1) Zdanite¾ná osoba, ktorá je registrovaná pod¾a § 5
alebo § 6 a ktorá prestane spåòa status zahraniènej
osoby, sa povauje za platite¾a registrovaného pod¾a § 4
odo dòa, keï prestala spåòa status zahraniènej osoby
a naïalej vykonáva èinnos, ktorá je predmetom dane
v tuzemsku. Zdanite¾ná osoba je povinná oznámi daòovému úradu skutoènos, e prestala spåòa status
zahraniènej osoby do desiatich dní odo dòa, keï prestala spåòa status zahraniènej osoby. V oznámení uvedie deò, keï prestala spåòa status zahraniènej osoby,
a adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdriava, v tuzemsku.
(2) Ak zdanite¾ná osoba spåòa podmienky na registráciu pod¾a § 5 alebo § 6 a je registrovaná pod¾a § 4, povauje sa za platite¾a registrovaného pod¾a § 5 alebo § 6
odo dòa, keï prestala ma v tuzemsku sídlo, miesto
podnikania, prevádzkareò, bydlisko alebo miesto, kde
sa obvykle zdriava; túto skutoènos je povinná oznámi daòovému úradu do desiatich dní odo dòa, keï prestala ma v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, pre-
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vádzkareò, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle
zdriava.
(3) Daòový úrad vykoná zmenu osvedèenia o registrácii pre daò pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 ku dòu,
keï nastala skutoènos, na základe ktorej dolo k zmene registrácie..
12. V § 7 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. b), § 11 ods. 6 a 7
a § 82 ods. 1 sa slová 13 941,45 eura nahrádzajú slovami 14 000 eur.
13. V § 8 ods. 3 sa slová 16,60 eura nahrádzajú slovami 17 eur.
14. V § 10 ods. 1 sa slová § 4 ods. 6 nahrádzajú slovami § 4 ods. 4.
15. V § 22 ods. 9 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmená j) a k) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
16. V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave
základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi
pôvodnou daòou a opravenou daòou v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom nastala skutoènos, ktorá má za následok opravu základu dane..
17. V § 48b ods. 1 sa slová bankovou zárukou poskytnutou bankou4b) nahrádzajú slovami zárukou
poskytnutou bankou4b) alebo zahraniènou bankou,
ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú
svoju poboèku, inou osobou s trvalým pobytom, sídlom, poboèkou alebo organizaènou zlokou na území
Slovenskej republiky, poisovòou24aa) alebo poboèkou
zahraniènej poisovne alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky24ab).
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doklad o oprave základu dane. Ak platite¾ doklad
o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dòa,
keï nastala skutoènos pod¾a § 25 ods. 1, ktorá má za
následok zníenie základu dane, opraví odpoèítanú
daò v zdaòovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní
odo dòa, keï nastala skutoènos pod¾a § 25 ods. 1; ak
sa oprava odpoèítanej dane vzahuje na nadobudnutie
tovaru v tuzemsku z iného èlenského tátu alebo dodanie tovaru alebo sluby, keï je povinný plati daò príjemca plnenia, platite¾ súèasne opraví aj základ dane
a daò pod¾a § 25..
21. V § 54 ods. 4 sa vypúajú slová po prvýkrát.
22. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:
§ 54b
(1) Ak investièný majetok pod¾a § 54 ods. 2 písm. b)
a c) prechádza na právneho nástupcu platite¾a, ktorý
zanikol bez likvidácie, je právny nástupca povinný pokraèova v úprave odpoèítanej dane tohto investièného
majetku pod¾a § 54 a 54a. Na úèely tohto ustanovenia
sa za právneho nástupcu povauje aj platite¾, ktorý nadobudol podnik alebo èas podniku bez dane pod¾a § 10
ods. 1.
(2) Platite¾, ktorý predá podnik alebo èas podniku
alebo ktorý vloí podnik alebo èas podniku ako nepeòaný vklad do obchodnej spoloènosti alebo drustva
bez dane pod¾a § 10 ods. 1, je povinný nadobúdate¾ovi
oznámi údaj o dani vzahujúcej sa k nadobudnutému
investiènému majetku pod¾a § 54 ods. 2 písm. b)
a c), údaj o odpoèítanej dani a o vykonaných úpravách
odpoèítanej dane pod¾a § 54 a 54a.

24aa) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24ab
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 24aa a 24ab znejú:

(3) Ak nadobúdate¾ podniku alebo èasti podniku nemá k dispozícii údaje pod¾a odseku 2, predpokladá sa,
e odpoèítanie dane pri nadobudnutí investièného majetku bolo uplatnené v roku nadobudnutia podniku
alebo jeho èasti, a to vo výke 100 % zo základu dane,
ktorým je reálna hodnota tohto investièného majetku
pod¾a osobitného predpisu.31).

18. V § 49 ods. 9 sa za slová § 55a vkladajú slová
alebo § 56.

23. V § 55b ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo v anglickom jazyku.

19. V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak v dôsledku oneskoreného doruèenia faktúry
je platite¾ povinný poda dodatoèné daòové priznanie
z dôvodu, e daòová povinnos pri nadobudnutí tovaru
v tuzemsku z iného èlenského tátu vznikla pod¾a § 20
ods. 1 písm. b), má platite¾ právo vykona odpoèítanie
dane v zdaòovacom období, za ktoré podáva dodatoèné
daòové priznanie, ak ku dòu podania dodatoèného daòového priznania má faktúru..

24. V § 58 ods. 4 sa slová Daòový úrad Bratislava
uloí pokutu nahrádzajú slovami zahranièná osoba
z tretieho tátu je povinná zaplati Daòovému úradu
Bratislava neoprávnene vrátenú daò a pokutu uloenú.

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
20. V § 53 odsek 1 znie:
(1) Ak po skonèení zdaòovacieho obdobia, v ktorom
platite¾ uplatnil odpoèítanie dane, nastane skutoènos
pod¾a § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníenie základu dane, je platite¾, ktorý odpoèítal daò, povinný opravi odpoèítanú daò. Oprava odpoèítanej dane sa vykoná v tom zdaòovacom období, v ktorom platite¾ dostal

25. § 66 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ak obchodník kúpi umelecké diela, zberate¾ské
predmety, staroitnosti alebo pouitý tovar z iného
èlenského tátu od zdanite¾nej osoby identifikovanej
pre daò v inom èlenskom táte, nemôe pri predaji
uplatni osobitnú úpravu uplatòovania dane, ak na
faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná informácia pod¾a § 74 ods. 1 písm. n)..
26. V § 69 sa odsek 12 dopåòa písmenami f) a i), ktoré znejú:
f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoloèného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bene
urèené v nezmenenom stave na koneènú spotrebu,
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ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov
je 5 000 eur a viac,
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoloèného colného sadzobníka28da) a do poloiek 7301, 7308
a 7314 Spoloèného colného sadzobníka,28da) iných
ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,
h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na pouitie v spojení s licencovanou sieou a fungujú na stanovených frekvenciách
bez oh¾adu na to, èi majú alebo nemajú iné vyuitie,
ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,
i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovate¾ské jednotky, v stave
pred zabudovaním do výrobkov pre koneèného spotrebite¾a, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28da znie:

28da) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) è. 2658/87 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256,
7. 9. 1987) v platnom znení..

27. V § 69 ods. 14 písmeno b) znie:
b) uskutoènil zdanite¾ný obchod s platite¾om poèas obdobia, v ktorom bol tento platite¾ zverejnený v zozname pod¾a odseku 15,.
28. V § 70 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem sluieb oslobodených od dane pod¾a § 28
a 41.
29. § 73 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala
skutoènos rozhodná pre vykonanie opravy základu
dane pod¾a § 25 ods. 1..
30. V § 78 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Osoba, ktorá nie je platite¾om, nie je povinná zaplati daò,
ak daò na zaplatenie nie je viac ako 5 eur..
31. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 78a
Kontrolný výkaz
(1) Platite¾ je povinný poda kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za kadé zdaòovacie obdobie,
za ktoré je povinný poda daòové priznanie, do 25 dní
po skonèení zdaòovacieho obdobia. Ak platite¾ podá
daòové priznanie pred 25. dòom po skonèení zdaòovacieho obdobia, je povinný poda kontrolný výkaz v deò
podania daòového priznania. Platite¾ nie je povinný
poda kontrolný výkaz za zdaòovacie obdobie, za ktoré
podáva daòové priznanie, v ktorom
a) nie je povinný uvies iadne údaje o plneniach,
b) je povinný uvies len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane pod¾a § 43 alebo § 47 alebo údaje
o dodaní tovaru pod¾a § 45 a súèasne v ktorom neuvádza údaje o odpoèítaní dane alebo uvádza len odpoèítanie dane pod¾a § 49 ods. 2 písm. d).
(2) Kontrolný výkaz musí obsahova údaje o daòovej
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povinnosti a odpoèítaní dane za prísluné zdaòovacie
obdobie v tomto èlenení:
a) údaje z kadej faktúry, ktorú bol platite¾ povinný vyhotovi pod¾a § 71 a 75 o dodaní tovarov a sluieb,
pri ktorých je osobou povinnou plati daò v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednoduenej faktúry, alebo z ktorých je povinný plati
daò v tuzemsku príjemca plnenia pod¾a § 69 ods. 12
písm. f) a i), okrem zjednoduenej faktúry,
b) údaje z kadej prijatej faktúry o dodaní tovarov
a sluieb,
1. pri ktorých je osobou povinnou plati daò príjemca plnenia pod¾a § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 a 12 a ktoré nie sú oslobodené od dane,
2. ktoré sú alebo majú by dodané iným platite¾om
povinným plati daò pod¾a § 69 ods. 1 a pri ktorých príjemca plnenia uplatòuje odpoèítanie dane v príslunom zdaòovacom období,
c) údaje z kadej faktúry pod¾a § 71 ods. 2,
d) údaje o dodaní tovarov a sluieb iných ako uvedených v písmene a), z ktorých je platite¾ povinný plati
daò v tuzemsku.
(3) Ak platite¾ nie je povinný ma faktúru na uplatnenie práva na odpoèítanie dane pod¾a § 51 ods. 1
písm. b), uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného
dokladu o dodaní tovaru alebo sluby.
(4) Z faktúr uvedených v odseku 2 alebo z dokladu
pod¾a odseku 3 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto
údaje:
a) identifikaèné èíslo pre daò odberate¾a alebo dodávate¾a, pod ktorým tovar alebo sluba bola alebo má
by dodaná,
b) poradové èíslo faktúry alebo èíselnú identifikáciu
dokladu pod¾a odseku 3, ak tento doklad èíselnú
identifikáciu obsahuje,
c) dátum dodania tovaru alebo sluby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daòová povinnos,
d) základ dane a suma dane vyjadrené v eurách,
e) sadzba dane,
f) výka odpoèítanej dane,
g) druh a mnostvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená
o dodaní tovaru, z ktorého je povinný plati daò príjemca plnenia pod¾a § 69 ods. 12 písm. h) a i).
(5) Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný plati daò príjemca plnenia pod¾a § 69
ods. 12 písm. f) a g), uvádzajú sa v kontrolnom výkaze
aj prvé tyri èíslice èíselného kódu pod¾a osobitného
predpisu28da) a mnostvo tovaru.
(6) Ak platite¾ dane má o dodaní tovarov a sluieb
zjednoduené faktúry pod¾a § 74 ods. 3 písm. a) a c),
uvádza na úèely odseku 2 písm. b) bodu 2 v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú
sumu dane a celkovú sumu odpoèítanej dane zo vetkých prijatých zjednoduených faktúr, z ktorých si za
dané zdaòovacie obdobie uplatòuje odpoèítanie dane.
(7) Z faktúry pod¾a § 71 ods. 2 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje pod¾a odseku 4 písm. a) a b), poradové èíslo pôvodnej faktúry, údaje pod¾a odseku 4
písm. d) a g) a odseku 5, ak sa menia. Ak platite¾ nemá
faktúru a opraví odpoèítanú daò pod¾a § 53 ods. 1,
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v kontrolnom výkaze uvádza údaje pod¾a prvej vety okrem údaja pod¾a odseku 4 písm. b).

vkladajú slová alebo na odstránenie nedostatkov v podanom dodatoènom kontrolnom výkaze.

(8) O dodaní tovarov a sluieb pod¾a odseku 2
písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma obratov pod¾a osobitného predpisu29ab)
evidovaných elektronickou registraènou pokladnicou29a) v èlenení na základ dane a sumu dane pod¾a sadzieb dane,
b) celková suma základov dane vrátane opráv základu
dane a celková suma dane pod¾a sadzieb dane pri plneniach, ktoré sa neevidujú elektronickou registraènou pokladnicou.29a)

34. V § 80 ods. 9 prvej vete sa slová 20 dní nahrádzajú slovami 25 dní.

(9) Ak platite¾, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí
pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu,
e údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný kontrolný výkaz, prièom
na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak
platite¾, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí po uplynutí
lehoty na podanie kontrolného výkazu, e údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatoèný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené
alebo opravené údaje.
(10) Ak nebol kontrolný výkaz podaný v lehote pod¾a
odseku 1, daòový úrad vyzve platite¾a na jeho podanie.
Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo
úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo o pravdivosti údajov v òom uvedených, oznámi daòový úrad tieto pochybnosti platite¾ovi, ktorý kontrolný výkaz podal,
a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnil,
nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo
pravdivos údajov riadne preukázal. Na základe tejto
výzvy je platite¾ povinný do piatich pracovných dní od
doruèenia výzvy nedostatky podaného kontrolného výkazu odstráni.
(11) Ak platite¾ nedoruèí kontrolný výkaz daòovému
úradu, doruèí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie
v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje
alebo v lehote urèenej vo výzve daòového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daòový úrad uloí platite¾ovi pokutu do výky 10 000 eur.
Ak platite¾ poruí povinnosti pod¾a prvej vety opakovane, daòový úrad uloí pokutu do výky 100 000 eur. Pri
urèení výky pokuty prihliadne daòový úrad na závanos a dåku trvania protiprávneho stavu.
(12) Platite¾ uvedie údaje pod¾a odsekov 2 a 8 v kontrolnom výkaze v èlenení, ktorého vzor ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Kontrolný výkaz sa
podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML),
ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29ab znie

29ab) § 2 písm. n) zákona è. 289/2008 Z. z..

32. V § 79 ods. 4 sa za slovo priznaní, vkladajú slová výzva na podanie kontrolného výkazu alebo výzva
na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze,.
33. V § 79 ods. 5 poslednej vete sa za slovo priznaní

35. V § 81 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
36. V § 81 ods. 4 písm. b) druhom bode sa za slovo
priznanie vkladajú slová alebo kontrolný výkaz.
37. V § 81 ods. 8 sa slová § 4 ods. 6 nahrádzajú slovami § 4 ods. 4.
38. V § 81a odsek 2 znie:
(2) Ak skupina prestane spåòa podmienky pod¾a
§ 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne poda
iados o zruenie registrácie skupiny. Daòový úrad
zruí registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dòa
podania iadosti o zruenie registrácie skupiny. Ak daòový úrad zistí, e skupina prestane spåòa podmienky
pod¾a § 4a, zruí registráciu skupiny z úradnej moci..
39. V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Osoba registrovaná pod¾a § 7 alebo § 7a je povinná bezodkladne poiada o zruenie registrácie pre
daò, keï skonèí v tuzemsku podnikanie..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
40. V § 82 odsek 3 znie:
(3) Daòový úrad zruí registráciu pre daò na iados
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, ak zistí, e sú splnené
podmienky na zruenie registrácie pre daò, alebo zruí
registráciu pre daò z úradnej moci, ak osoba pod¾a odseku 2 nesplnila povinnos poda iados o zruenie registrácie pre daò. Daòový úrad zruí registráciu pre
daò z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná pod¾a § 7
alebo § 7a stala platite¾om, a to ku dòu, keï sa stala
platite¾om; daòový úrad rozhodnutie o zruení registrácie nevydáva. Zruením registrácie zaniká platnos
osvedèenia o registrácii pre daò a platnos identifikaèného èísla pre daò. Osoba je povinná do desiatich dní
od zruenia registrácie odovzda daòovému úradu
osvedèenie o registrácii pre daò..
41. V § 83 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a v tej istej lehote je povinný zaplati daò.
42. Za § 85ka sa vkladá § 85kb, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 85kb
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) iados o registráciu pre daò podaná pred 1. januárom 2014 zdanite¾nou osobou, ktorá podniká spoloène s inou zdanite¾nou osobou na základe zmluvy
o zdruení alebo inej obdobnej zmluvy, sa posúdi ako
iados podaná pod¾a § 4 ods. 1 alebo ods. 2 v znení
úèinnom od 1. januára 2014.
(2) Poverená osoba pod¾a § 4 ods. 3 v znení úèinnom
do 31. decembra 2013 uvedie vo svojom daòovom priznaní, dodatoènom daòovom priznaní, súhrnom výkaze a dodatoènom súhrnnom výkaze údaje týkajúce sa
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spoloèného podnikania zdruenia za obdobia do konca
kalendárneho roka 2013. Za daò vzahujúcu sa na spoloèné podnikanie do konca kalendárneho roka 2013
zodpovedajú vetci úèastníci zdruenia spoloène a nerozdielne.

sluieb, ktoré sú náchylné na podvod (Ú. v. EÚ L
201, 26. 7. 2013)..

(3) Povinnos pokraèova v úprave odpoèítanej dane
pod¾a § 54b ods. 1 sa vzahuje na investièný majetok
podniku alebo èasti podniku nadobudnutý po 1. januári 2014..

Zákon è. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopåòajú niektoré zákony v znení zákona
è. 246/2012 Z. z. sa mení takto:

43. V § 85l nadpise sa èíslo 2014 nahrádza èíslom
2017 a èíslo 2013 sa nahrádza èíslom 2016.
44. Príloha è. 6 sa dopåòa bodom 15, ktorý znie:
15. Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoloènom
systéme dane z pridanej hodnoty, pokia¾ ide o volite¾né a doèasné uplatòovanie mechanizmu prenesenia daòovej povinnosti v súvislosti s dodaním urèitého tovaru a poskytovaním urèitých

Èl. II

V èl. X sa slová 1. januára 2014 nahrádzajú slovami
1. januára 2017.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 31. decembra 2013
okrem èl. I bodov 1 a 42 a 44, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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361
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona è. 494/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z. a zákona
è. 440/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová:
a ktoré je uvedené v knihe elektronickej registraènej
pokladnice.
2. V § 2 písm. m) sa slová miestne prísluným daòovým úradom podnikate¾a (ïalej len daòový úrad) nahrádzajú slovami daòovým úradom.
3. V § 2 písm. w) sa slová  za poskytnutú slubu pri
jej nahrádzajú slovami za tovar alebo poskytnutú
slubu pri ich.
4. V § 2 písm. ze) sa za slovo záznamov vkladajú slová a údajov z fiskálnej pamäte.
5. V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom vyhotoví doklad
oznaèený slovom VKLAD..
6. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Na predajnom mieste nesmie by umiestnená elektronická registraèná pokladnica, ktorá nespåòa poiadavky pod¾a
§ 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky pod¾a
§ 7..
7. § 3 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Podnikate¾ je povinný vyhotovova doklad oznaèený slovami NEPLATNÝ DOKLAD
a) pri zaznamenávaní údajov v rámci skúobnej prevádzky,
b) pri uvedení elektronickej registraènej pokladnice do
prevádzky a po jej oprave,
c) v rámci zakolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidova trby v elektronickej registraènej pokladnici,
alebo

d) v rámci vyhotovovania ïalích iných dokladov, ktoré
nie sú pokladniènými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo sluby; toto sa nevzahuje na
doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru
alebo pri poskytnutí sluby, za ktoré bude trba prijatá bezhotovostne..
8. V § 4 ods. 2 písm. a) deviaty bod znie:
9. vytlaèenie dokladu oznaèeného slovom VKLAD
a dokladu oznaèeného slovami NEPLATNÝ DOKLAD tak, aby obsahoval v kadom treom riadku tohto dokladu slová NEPLATNÝ DOKLAD,.
9. V § 4 ods. 2 písm. b) ôsmom bode sa slovo desiatich nahrádza slovom piatich.
10. V § 4 ods. 2 písm. b) pätnástom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: prièom výrobca elektronickej registraènej pokladnice na základe schválenia akreditovanou osobou uvedie informáciu o umiestnení plomb v dokumentácii k elektronickej registraènej pokladnici,.
11. V § 4 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) by oznaèená jedineèným a neopakovate¾ným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej
registraènej pokladnice, prièom tento kód je vytlaèený na detruktívnej samolepke, ktorá je v procese
výroby nalepená na fiskálnu pamä a zároveò je nalepená aj na vonkajom kryte elektronickej registraènej pokladnice spolu s výrobným títkom elektronickej registraènej pokladnice,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
12. V § 4 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej
pokladnice je povinný do 30 kalendárnych dní od vydania certifikátu na elektronickú registraènú pokladnicu
Finanènému riadite¾stvu Slovenskej republiky (ïalej
len finanèné riadite¾stvo) poskytnú
a) technické a softvérové nástroje na preèítanie a exportovanie kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v elektronickej registraènej
pokladnici,
b) softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ elektronickej
registraènej pokladnice,
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c) popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d) komunikaèný protokol,
e) popis pouitého algoritmu pre výpoèet kontrolného
kódu z dát kontrolného záznamu..
13. V § 4 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom dátum a èas tohto
oznámenia je podnikate¾ povinný bez zbytoèného odkladu zaznamena do knihy elektronickej registraènej
pokladnice..
14. § 4 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Podnikate¾ je povinný ma na predajnom mieste
umiestnený komunikaèný kábel k elektronickej registraènej pokladnici a poskytnú ho daòovému úradu
alebo colnému úradu za úèelom prepojenia elektronickej registraènej pokladnice a poèítaèa na úèely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej
pamäte a umoni daòovému úradu alebo colnému
úradu pripoji sa k elektronickej registraènej pokladnici prostredníctvom poèítaèa; to neplatí, ak je pripojenie
elektronickej registraènej pokladnice k poèítaèu zabezpeèené bezdrôtovou technológiou.
(10) Ak akreditovaná osoba10) zruí certifikát vydaný
na elektronickú registraènú pokladnicu alebo fiskálnu
tlaèiareò pod¾a odseku 1 písm. a), je povinná o tejto
skutoènosti bezodkladne informova finanèné riadite¾stvo. Finanèné riadite¾stvo je povinné o zruení certifikátu pod¾a prvej vety bez zbytoèného odkladu písomne
informova podnikate¾a..
15. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová miestne prísluným
daòovým úradom servisnej organizácie (ïalej len daòový úrad servisnej organizácie) nahrádzajú slovami
daòovým úradom.
16. V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a daòové identifikaèné èíslo.
17. V § 6 ods. 8 sa slová Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky14a) (ïalej len finanèné riadite¾stvo)
nahrádzajú slovami Finanèné riadite¾stvo.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a sa vypúa.
18. V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
3. údajmi o elektronickej registraènej pokladnici sú
typ, model, výrobné èíslo, názov výrobcu, dovozcu
alebo distribútora elektronickej registraènej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát,.
19. V § 7 ods. 1 písm. a) tvrtom bode sa slová obchodné meno a sídlo právnickej osoby nahrádzajú slovami obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daòové
identifikaèné èíslo a na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v knihe elektronickej registraènej pokladnice môu by zapísané dve
servisné organizácie,.
20. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo doklad vkladajú
slová s uvedením výrobného èísla elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne.
21. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Podnikate¾ovi s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia
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Slovenskej republiky pridelí daòový kód elektronickej
registraènej pokladnice ktorýko¾vek daòový úrad..
22. V § 7 ods. 4 sa slová pamäte; túto skutoènos
nahrádzajú slovami pamäte a zaznamenaním kódu
fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registraènej
pokladnice; tieto skutoènosti.
23. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Servisná organizácia do knihy elektronickej registraènej pokladnice zaznamená aj èíslo plomby, ktorou oznaèila
elektronickú registraènú pokladnicu pod¾a prvej
vety..
24. V § 8 ods. 1 úvodné vety znejú: Podnikate¾ je povinný po zaevidovaní trby v elektronickej registraènej
pokladnici odovzda kupujúcemu pokladnièný doklad
okrem kópie pokladnièného dokladu ihneï po jeho vytlaèení v elektronickej registraènej pokladnici; iný doklad vyhotovený elektronickou registraènou pokladnicou o prijatí trby podnikate¾ nesmie kupujúcemu
odovzda. Pokladnièný doklad obsahuje najmenej tieto
povinné údaje:.
25. V § 8 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová pokladnièného dokladu.
26. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo sluby je podnikate¾ povinný odovzda kupujúcemu pokladnièný doklad ihneï po jeho vytlaèení v elektronickej registraènej pokladnici alebo v prípade preruenia
prevádzky elektronickej registraènej pokladnice odovzda kupujúcemu originál paragónu..
27. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Podnikate¾ je povinný na kadom predajnom
mieste sprístupni vyobrazenie pokladnièného dokladu pod¾a odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje kadou elektronickou registraènou pokladnicou tak, aby toto bolo
pre kupujúceho jednoznaèné, preh¾adné, zrozumite¾né, ¾ahko prístupné a dobre èitate¾né. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registraèných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie
pokladnièného dokladu nemusí by pri kadej elektronickej registraènej pokladnici. Podnikate¾ na vyobrazenom pokladniènom doklade zvýrazní daòový kód elektronickej registraènej pokladnice, dátum, èas, celkovú
sumu platenej ceny a ochranný znak..
28. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Podnikate¾ je povinný dátové médiá, na ktorých
sú uloené kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchováva do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel dane.12) Na poiadanie daòového
úradu alebo colného úradu je podnikate¾ povinný predloi úplné kontrolné záznamy za poadované obdobie
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v èitate¾nom textovom formáte ihneï na predajnom mieste
alebo v lehote urèenej daòovým úradom alebo colným
úradom. Na poiadanie daòového úradu alebo colného
úradu je podnikate¾ povinný predloi obsah fiskálnej
pamäte v elektronickej podobe za poadované obdobie.
Daòový úrad alebo colný úrad môe uloi podnikate¾ovi povinnos predklada kontrolné záznamy, prièom
postupuje primerane pod¾a osobitného predpisu;16a)
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povinnos predklada kontrolné záznamy nesmie by
podnikate¾ovi uloená èastejie ako raz za mesiac..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 51 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 440/2012
Z. z..

29. V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Kópie paragónov a denné uzávierky pod¾a § 10
ods. 4, pokladnièné doklady vyhotovené pri uplatnení
postupu pod¾a § 10 ods. 5, doklady oznaèené slovami
NEPLATNÝ DOKLAD a tlaèové výstupy z dennej uzávierky je podnikate¾ povinný uchováva chronologicky
usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
(5) Doklad oznaèený slovom VKLAD je podnikate¾
povinný uchováva poèas dòa, v ktorom bol vyhotovený..
30. § 9 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Podnikate¾ je povinný na vytlaèenie tlaèových výstupov pouíva pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po
dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené..
31. V § 10 ods. 4 sa slovo vydáva nahrádza slovom
odovzdá.
32. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Servisná organizácia do knihy elektronickej registraènej
pokladnice zaznamená kód pôvodnej fiskálnej pamäte
a kód novej fiskálnej pamäte..
33. § 11 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pri výmene fiskálnej pamäte je servisná organizácia povinná údaje z pôvodnej fiskálnej pamäte uloi
na dátovom médiu a toto odovzda podnikate¾ovi. Prevzatie dátového média podnikate¾ potvrdí podpisom do
knihy elektronickej registraènej pokladnice; dátové
médium je podnikate¾ povinný uchováva do uplynutia
lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel
dane.12).
34. V § 12 ods. 1 tretej vete sa za slovo povinný
vkladajú slová ihneï na predajnom mieste alebo a za
slová preh¾adovú uzávierku sa vkladajú slová a poskytnú ju zamestnancom daòového úradu alebo colného úradu.
35. V § 15 ods. 2 sa slová v prvý pracovný deò nasledujúci nahrádzajú slovami do troch pracovných dní
nasledujúcich a slová k tomuto dòu sa nahrádzajú
slovami ku dòu pod¾a prvej vety.
36. § 15 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Pri ukonèení prevádzky elektronickej registraènej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje
z fiskálnej pamäte uloi na dátovom médiu a dátové
médium odovzda podnikate¾ovi. Prevzatie dátového
média podnikate¾ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registraènej pokladnice; dátové médium je podnikate¾ povinný uchováva do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel dane.12)
(4) Podnikate¾ je povinný pri pozastavení prevádzky
elektronickej registraènej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania ivnosti16b) zaznamena dá-

Strana 4421

tum tejto skutoènosti
registraènej pokladnice.

do

knihy

elektronickej

(5) Podnikate¾ je povinný po zruení certifikátu pod¾a
§ 4 ods. 10 ukonèi prevádzku elektronickej registraènej pokladnice v lehote do 30 dní od doruèenia informácie o zruení certifikátu19) finanèným riadite¾stvom. Ak
informácia pod¾a prvej vety podnikate¾ovi nebola zaslaná, je podnikate¾ povinný ukonèi prevádzku elektronickej registraènej pokladnice v lehote do 30 dní odvtedy, keï mu daòový úrad alebo colný úrad túto
skutoènos oznámil pri kontrole dodriavania ustanovení tohto zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 57 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

37. V § 16 sa odsek 7 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) èísla plomb, ktorými boli oznaèené elektronické registraèné pokladnice v èlenení pod¾a daòového kódu
elektronickej registraènej pokladnice s uvedením
obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania
podnikate¾a a predajného miesta, ak je odliné od
sídla alebo miesta podnikania..
38. § 16a a 16c vrátane nadpisu znejú:
§ 16a
Správne delikty
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepouil elektronickú registraènú pokladnicu na
evidenciu trby pod¾a § 3 ods. 1 alebo prijme trbu
na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registraènou pokladnicou, ktorý nie je pokladnièným
dokladom,
b) svojím zásahom vyradí elektronickú registraènú
pokladnicu z prevádzky,
c) na evidenciu prijatej trby pouíva elektronickú registraènú pokladnicu, ktorá nespåòa poiadavky
pod¾a § 4 ods. 1 a 3,
d) neodovzdá paragón pod¾a § 10 ods. 4,
e) zaeviduje trbu v elektronickej registraènej pokladnici, ale neodovzdá pokladnièný doklad pod¾a § 8
ods. 1 a 2,
f) odovzdá pokladnièný doklad, doklad alebo paragón,
ktoré nespåòajú náleitosti pod¾a § 8 ods. 1 a 2 alebo
§ 10 ods. 4,
g) nemá knihu elektronickej registraènej pokladnice
umiestnenú na predajnom mieste pod¾a § 2
písm. zc),
h) nezaeviduje v elektronickej registraènej pokladnici
vklad hotovosti pod¾a § 3 ods. 3,
i) nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,
j) nepouíva elektronickú registraènú pokladnicu
v súlade s § 3 ods. 6,
k) nezabezpeèí vykonanie povinnej údrby elektronickej registraènej pokladnice pod¾a § 4 ods. 7,
l) nesplní povinnos pod¾a § 4 ods. 9,
m) neoznaèí tovar alebo slubu pod¾a § 8 ods. 3,
n) neodovzdá kupujúcemu pokladnièný doklad alebo
paragón pod¾a § 8 ods. 4,
o) nesplní povinnos pod¾a § 8 ods. 5,
p) nesplní povinnos pod¾a § 9,
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q) nenahlási servisnej organizácii pokodenie alebo
chýbanie plomby pod¾a § 4 ods. 8 alebo poruchu
elektronickej registraènej pokladnice pod¾a § 10
ods. 1,
r) nezaeviduje v elektronickej registraènej pokladnici
údaje z vyhotovených paragónov v lehote pod¾a § 10
ods. 5,
s) neuchová fiskálnu pamä v lehote pod¾a § 11 ods. 2,
t) nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku
alebo preh¾adovú uzávierku alebo nedodrí postup
pod¾a § 12,
u) nevedie knihu elektronickej registraènej pokladnice
pod¾a § 13,
v) nedodrí postup pri zmene vlastníka elektronickej
registraènej pokladnice pod¾a § 14,
w) neoznámi ukonèenie prevádzky elektronickej registraènej pokladnice pod¾a § 15 ods. 2,
x) nezaznamená do knihy elektronickej registraènej
pokladnice skutoènosti pod¾a § 10 ods. 1 alebo ods. 3,
y) neuvedie informáciu o umiestnení plomb pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,
z) nesplní povinnos pod¾a § 4 ods. 6 alebo § 18c ods. 4,
aa) neodovzdá certifikát elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne pod¾a § 7 ods. 1
písm. b),
ab) nedodrí postup uloenia údajov pod¾a § 11 ods. 4
alebo § 15 ods. 3,
ac) nezabezpeèí vykonanie opravy elektronickej registraènej pokladnice v lehote pod¾a § 5 ods. 2 písm. a),
ad) nevedie evidenciu plomb pod¾a § 5 ods. 2 písm. b),
ae) neoznámi daòovému úradu zistenie pokodenia
plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uloených v elektronickej registraènej pokladnici alebo
odchýlky od elektronickej registraènej pokladnice
certifikovanej akreditovanou osobou pod¾a § 5 ods. 2
písm. c),
af) nezabezpeèí výmenu pokodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby pod¾a § 5 ods. 2 písm. d),
ag) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutoèností
pod¾a § 6 ods. 5,
ah) neoznaèí elektronickú registraènú pokladnicu plombou pod¾a § 7 ods. 5,
ai) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej
osobe alebo právnickej osobe plomby pod¾a § 16
ods. 4,
aj) neodovzdá daòovému úradu pokodené plomby alebo z iného dôvodu nepouite¾né plomby alebo nedodrí postup pri zúètovaní odberu alebo pouitia prevzatých plomb s daòovým úradom pod¾a § 16 ods. 5,
6 alebo ods. 7,
ak) nezaznamená do knihy elektronickej registraènej
pokladnice skutoènosti pod¾a § 4 ods. 7, § 5 ods. 2
písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2
a 4 alebo § 15 ods. 1 a 4,
al) uvádza elektronickú registraènú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údrbu elektronických registraèných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií pod¾a § 6,
am) v rozpore s týmto zákonom umoní zmeni alebo
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zmení údaje v elektronickej registraènej pokladnici
alebo v kontrolnom zázname,
an) uvedie do prevádzky alebo umoní pouíva elektronickú registraènú pokladnicu, ktorá nespåòa poiadavky pod¾a tohto zákona,
ao) poruí zákaz predáva tovar alebo poskytova slubu
na predajnom mieste pod¾a § 16b ods. 7,
ap) neukonèí prevádzku elektronickej registraènej pokladnice pod¾a § 15 ods. 5.
Pokuty
§ 16b
(1) Daòový úrad alebo colný úrad uloí pokutu za
správny delikt pod¾a
a) § 16a písm. a) a f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b) § 16a písm. g) a i), k) a n), p) a r) a u) a x) od 100
eur do 3 300 eur; pokutu za správny delikt pod¾a
§ 16a písm. h) daòový úrad alebo colný úrad neuloí,
ak daòovým úradom alebo colným úradom zistená
celková suma vloenej hotovosti v elektronickej registraènej pokladnici okrem prijatej trby pod¾a § 3
ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c) § 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur,
d) § 16a písm. am) a ap) 2 000 eur,
e) § 16a písm. ao) od 10 000 eur do 40 000 eur.
(2) Daòový úrad alebo colný úrad uloí pokutu pri
kadom ïalom zistení poruenia pod¾a
a) § 16a písm. a) a f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b) § 16a písm. g) a i), k) a n), p) a r) a u) a x) od 200
eur do 6 600 eur; pokutu za správny delikt pod¾a
§ 16a písm. h) daòový úrad alebo colný úrad neuloí,
ak daòovým úradom alebo colným úradom zistená
celková suma vloenej hotovosti v elektronickej registraènej pokladnici okrem prijatej trby pod¾a § 3
ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c) § 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
d) § 16a písm. am) a ap) 4 000 eur.
(3) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste
rozhodnutím.
(4) Rozhodnutie o uloení pokuty na mieste pod¾a odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení poruenia tohto zákona spísala zápisnica o ústnom pojednávaní;18b) takéto odovzdanie sa povauje za doruèenie
podnikate¾ovi do vlastných rúk pod¾a osobitného predpisu,18c) a to aj ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní,18b) odmietne rozhodnutie
o uloení pokuty na mieste prevzia. Proti rozhodnutiu
o uloení pokuty na mieste mono poda odvolanie,
ktoré nemá odkladný úèinok. Pokuta je splatná do
troch pracovných dní od doruèenia rozhodnutia o uloení pokuty na mieste a mono ju zaplati aj v hotovosti.
(5) Spáchanie správnych deliktov pod¾a § 16a
písm. a) a d), am), ao) a ap) sa povauje za osobitne závané poruenie tohto zákona.
(6) Daòový úrad alebo colný úrad
a) pri prvom opakovanom zistení poruenia pod¾a
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§ 16a písm. a) a d), am) a ap) okrem pokuty uloenej
pod¾a odseku 2 písm. a) alebo písm. d) môe poda
návrh na zruenie ivnostenského oprávnenia,18a)
b) pri kadom ïalom zistení poruenia pod¾a § 16a
písm. a) a d), am) a ap) okrem pokuty uloenej pod¾a
odseku 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zruenie ivnostenského oprávnenia.18a)
(7) Ak podnikate¾ nezaplatí pokutu pod¾a odseku 2
písm. a) alebo písm. d) za poruenie pod¾a § 16a
písm. a) a d), am) a ap) najneskôr v posledný deò lehoty splatnosti, nesmie predáva tovar alebo poskytova
slubu, na ktoré sa vzahuje povinnos pouíva elektronickú registraènú pokladnicu na predajnom mieste
odo dòa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty;
tento zákaz stráca úèinky dòom zaplatenia pokuty alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zruené rozhodnutie o uloení pokuty na mieste.
(8) Daòový úrad alebo colný úrad oznaèí predajné
miesto, na ktoré sa vzahuje zákaz predáva tovar alebo
poskytova slubu pod¾a odseku 7, oznámením, v ktorom uvedie, e na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania sluby, na ktoré sa
vzahuje povinnos pouíva elektronickú registraènú
pokladnicu.
(9) Ak podnikate¾ poruí zákaz predáva tovar alebo
poskytova slubu, na ktorú sa vzahuje povinnos pouíva elektronickú registraènú pokladnicu na predajnom mieste, daòový úrad alebo colný úrad uloí pokutu pod¾a odseku 1 písm. e) za poruenie pod¾a § 16a
písm. ao) a podá návrh na zruenie ivnostenského
oprávnenia,18a) ak ete nebol podaný.
(10) Daòový úrad a colný úrad sa o zistení poruenia
pod¾a § 16a písm. a) a x), am), ao) a ap) vzájomne informujú.
(11) Pri ukladaní pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 sa prihliada na závanos, trvanie a následky protiprávneho
stavu.
(12) Uloením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých poruenie bola pokuta uloená.
§ 16c
(1) Daòový úrad uloí pokutu za správny delikt pod¾a
a) § 16a písm. y), aa) a af) a ah) a ak) od 100 eur do
3 300 eur,
b) § 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c) § 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d) § 16a písm. an) 2 000 eur.
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(4) Daòový úrad
a) pri prvom opakovanom zistení poruenia pod¾a
§ 16a písm. al) a an) okrem pokuty uloenej pod¾a
odseku 2 písm. c) alebo písm. d) môe poda podnet
na zruenie ivnostenského oprávnenia,18a)
b) pri kadom ïalom zistení poruenia pod¾a § 16a
písm. al) a an) okrem pokuty uloenej pod¾a odseku 2 písm. c) alebo písm. d) podá podnet na zruenie
ivnostenského oprávnenia.18a)
(5) Pri ukladaní pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 sa prihliada na závanos, trvanie a následky protiprávneho
stavu.
(6) Uloením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých poruenie bola pokuta uloená.
(7) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 nemono uloi, ak
uplynulo pä rokov od konca roka, v ktorom dolo k porueniu tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18b a 18c znejú:


18b

) § 19 zákona è. 563/2009 Z. z.

18c

) § 31 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 440/2012
Z. z..

39. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Kontrolu dodriavania ustanovení tohto zákona
vykonáva daòový úrad, colný úrad, finanèné riadite¾stvo alebo Kriminálny úrad finanènej správy (ïalej len
orgán finanènej správy). Pri kontrole dodriavania
ustanovení tohto zákona sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,18d) prièom na úèely kontroly môu by vyuité aj pokladnièné doklady alebo paragóny získané
fyzickými osobami alebo právnickými osobami aj inak
ako postupom pod¾a osobitného predpisu.20) Pokladnièný doklad alebo paragón pod¾a druhej vety predloený orgánu finanènej správy sa povauje za dôkaz získaný v súlade so veobecne záväzným právnym
predpisom. Orgán finanènej správy je oprávnený osobné údaje fyzickej osoby pod¾a druhej vety, ktorými sú
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné èíslo,
sprístupni alebo poskytnú výluène súdu na úèely
súdneho konania alebo na iados orgánov èinných
v trestnom konaní na úèely trestného konania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18d a 20 znejú:
18d) Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.

(2) Daòový úrad uloí pokutu pri kadom ïalom zistení poruenia pod¾a
a) § 16a písm. y), aa) a af) a ah) a ak) od 200 eur do
6 600 eur,
b) § 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c) § 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d) § 16a písm. an) 4 000 eur.

40. V § 17 odsek 3 znie:
(3) V konaní o uloení pokút a pri ich vymáhaní sa
postupuje pod¾a osobitného predpisu,19) ak § 16b neustanovuje inak..

(3) Spáchanie správnych deliktov pod¾a § 16a
písm. al) a an) sa povauje za osobitne závané poruenie tohto zákona.

41. Za § 18b sa vkladajú § 18c a 18d, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

20

) § 37 a 39 a § 44 a 47 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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§ 18c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Fiskálna pamä, ktorá spåòa poiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona úèinného od 1. januára 2014, a elektronická registraèná pokladnica vybavená takouto fiskálnou pamäou musia by dostupné
najneskôr od 1. júla 2014.
(2) Podnikate¾, ktorému vznikne povinnos pouíva
elektronickú registraènú pokladnicu prvýkrát po 1. júli
2014, je povinný na evidenciu prijatých trieb pouíva
elektronickú registraènú pokladnicu, ktorá spåòa poiadavky pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014.
(3) Elektronickú registraènú pokladnicu, ktorú podnikate¾ pouíval pred 1. júlom 2014, môe pouíva aj
naïalej s tým, e výmenu fiskálnej pamäte za fiskálnu
pamä, ktorá spåòa poiadavky ustanovené v § 4 ods. 3
písm. d) zákona úèinného od 1. januára 2014, vykoná
vtedy, ak nastane niektorý z dôvodov uvedených v § 11
ods. 1.
(4) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej
registraènej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát
pred 1. januárom 2014, je povinný splni povinnos
pod¾a § 4 ods. 6 na poiadanie daòového úradu alebo
colného úradu.
(5) Konanie o uloení pokuty pod¾a zákona úèinného
k 31. decembru 2013, ktoré bolo zaèaté, avak nebolo
právoplatne ukonèené k 31. decembru 2013, sa dokonèí pod¾a zákona úèinného k 31. decembru 2013.
(6) Za poruenie ustanovení zákona úèinného
k 31. decembru 2013, o ktorom sa k 31. decembru
2013 neviedlo konanie, sa uloí pokuta pod¾a zákona
úèinného k 31. decembru 2013.
(7) Knihu elektronickej registraènej pokladnice, ktorú podnikate¾ pouíval aj pred 1. januárom 2014, môe
pouíva aj naïalej s tým, e záznamy ustanovené zákonom úèinným k 1. januáru 2014 dopíe ruène.
§ 18d
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov.26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22.
júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom
znení..

42. V prílohe è. 3 v èasti IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE sa
slová Typ a model elektronickej registraènej pokladnice nahrádzajú slovami Typ a model elektronickej registraènej pokladnice, názov výrobcu, dovozcu alebo
distribútora elektronickej registraènej pokladnice.
43. V prílohe è. 3 v èasti IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE sa
slová Výrobné èíslo elektronickej registraènej poklad-
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nice nahrádzajú slovami Výrobné èíslo elektronickej
registraènej pokladnice a fiskálnej tlaèiarne.
44. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY PODNIKATE¼A sa
slová Dôvod, dátum a èas preruenia prevádzky elektronickej registraènej pokladnice nahrádzajú slovami
Dôvod, dátum a èas preruenia prevádzky elektronickej registraènej pokladnice alebo dátum pozastavenia
prevádzky elektronickej registraènej pokladnice.
45. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová Dátum a èas uvedenia elektronickej registraènej pokladnice do prevádzky nahrádzajú
slovami Dátum a èas uvedenia elektronickej registraènej pokladnice do prevádzky, kód fiskálnej pamäte
a èíslo plomby, ktorou bola elektronická registraèná
pokladnica oznaèená.
46. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová Dôvod a dátum výmeny fiskálnej
pamäte nahrádzajú slovami Dôvod a dátum výmeny
fiskálnej pamäte a jej kód.
47. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová Dátum a èas pripojenia novej fiskálnej pamäte nahrádzajú slovami Dátum a èas pripojenia novej fiskálnej pamäte a jej kód.
48. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová Podpis podnikate¾a potvrdzujúci
prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte nahrádzajú slovami Podpis podnikate¾a potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte a dátového média s obsahom
pôvodnej fiskálnej pamäte.
49. V prílohe è. 3 v èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová Dátum výmeny pokodenej plomby alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby nahrádzajú slovami Dátum výmeny pokodenej plomby
alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby a èíslo
plomby.
50. Slová daòový úrad servisnej organizácie vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami daòový úrad v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z., zákona è. 524/2005 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z. a zákona
è. 42/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Predávajúci je povinný pri podaní iadosti o vydanie povolenia
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie sluieb na trhovom mieste predloi fotokópiu strany oznaèenej ako ZÁZNAMY DAÒOVÉHO
ÚRADU z jeho knihy elektronickej registraènej poklad-
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nice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daòového
kódu elektronickej registraènej pokladnice, alebo predloi èestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) e nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie sluieb pouíva elektronickú registraènú pokladnicu. Ak predávajúci poadované dokumenty predloí, obec povolenie na zriadenie trhového
miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na
trhovom mieste vydá; obec je povinná predloené dokumenty uchováva pä rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom boli predloené. O vydaní povolenia na
zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste obec telefonicky
alebo elektronicky bezodkladne informuje Finanèné
riadite¾stvo Slovenskej republiky na telefónnom èísle
alebo elektronickej adrese, ktoré Finanèné riadite¾stvo
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Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. Ak predávajúci poadované dokumenty nepredloí,
obec povolenie nevydá..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014
okrem èl. I bodu 21, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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362
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/2011 Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

8. V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slovo i) nahrádza
slovom g).

Èl. I

9. V § 15 ods. 7 sa slová písm. b) a d) a f) nahrádzajú slovami písm. b) a e).

Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 246/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 1 a 9, § 15 ods. 1, § 19 ods. 1, 12 a 13,
§ 20 ods. 1, § 26 ods. 2 písm. a), § 29 ods. 3 písm. a) a b)
a ods. 10, § 31 ods. 5, § 32 ods. 3, 8 a 17, § 41 ods. 1,
§ 49 ods. 1, § 50 ods. 1 a 3, § 51 ods. 11, § 52 ods. 1
písm. a) a ods. 2, § 54 ods. 3, 9 a § 63 ods. 1 sa vypúa
slovo písomne.
2. V § 9 ods. 4 písm. d), § 15 ods. 4 písm. d), § 19
ods. 4 písm. d), § 20 ods. 4 písm. d), § 49 ods. 3 písm. b),
§ 52 ods. 3 písm. c) a § 73 ods. 12 písm. c) sa slová daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu nahrádzajú slovami voèi colnému úradu nedoplatky na dani a slová daòové nedoplatky sa nahrádzajú slovami nedoplatky na dani.
3. V § 9 ods. 10 prvej vete sa prvé slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 2 písm. a) oznámi colnému
úradu do 30 dní odo dòa jej vzniku a odseku 2 písm. b)
a d).
4. § 12 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Platite¾ dane, ktorého daòová povinnos za zdaòovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platite¾a
dane pod¾a odseku 2, nie je povinný poda daòové priznanie a zaplati daò; to neplatí, ak sa uplatní postup
pod¾a odseku 4..
5. V § 13 ods. 7 sa slová ktorého zdanenie nahrádzajú slovami ak platba dane z tohto alkoholického
nápoja bola vykonaná pod¾a osobitného predpisu28a)
alebo zapoèítaná s vrátením dane a jeho zdanenie.
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) § 55 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 378/2011 Z. z. o spôsobe oznaèovania platby dane..

6. V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: okrem údajov pod¾a osobitného
predpisu84) a vypúa sa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
7. V § 15 ods. 2 sa vypúajú písmená e) a g).
Doterajie písmená f), h) a i) sa oznaèujú ako písmená e) a g).

10. V § 15 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety:
Colný úrad zmení vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu, v ktorom sa denaturuje lieh, ak
prevádzkovate¾ daòového skladu nevykonáva denaturáciu liehu pod¾a tohto zákona alebo zariadenie pod¾a
§ 47 ods. 4 u nie je vhodné na denaturáciu; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Ak prevádzkovate¾
daòového skladu poruuje povinnosti pod¾a predchádzajúcej vety a bolo mu vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu, v ktorom sa lieh iba denaturuje, colný úrad toto povolenie odníme..
11. V § 16 ods. 14 písmeno b) znie:
b) dodruje podmienky pod¾a § 15 ods. 4 najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
pred podaním iadosti o èiastoèné upustenie od
zábezpeky, a ktorý.
12. V § 16 ods. 14 písm. c) úvodnej vete sa slovo w)
nahrádza slovom v).
13. V § 16 odsek 15 znie:
(15) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 11 je potvrdenie preukazujúce dodriavanie podmienok pod¾a § 15
ods. 4 písm. e) a h)..
14. V § 17 ods. 13, § 18 ods. 11 a § 49 ods. 16 sa vypúa slovo písomnej.
15. V § 19 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: okrem údajov pod¾a osobitného
predpisu84) a vypúa sa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a c).
16. V § 19 ods. 9, § 26 ods. 4 a § 29 ods. 5 sa slová
písm. w) nahrádzajú slovami písm. v).
17. V § 19 ods. 10 písm. a) sa vypúajú slová písomne alebo v elektronickej forme.
18. V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: okrem údajov pod¾a osobitného
predpisu84) a vypúa sa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a c).
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19. V § 26 ods. 8 sa vypúa slovo písomné.
20. V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak
osoba u poiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov
pod¾a osobitného predpisu,45a) mono vyda jedno povolenie pre vetky tovary podliehajúce spotrebným daniam pod¾a osobitného predpisu45a) a tohto zákona okrem minerálnych olejov..


Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a

) Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov..

21. V § 33 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
22. V § 39 ods. 1 písm. b) sa za slovo skladov vkladá
èiarka a slová s povolením na denaturáciu liehu sa
nahrádzajú slovami ktoré denaturujú lieh.
23. V § 46 ods. 4 posledná veta znie: Ak chce osoba
v sklade liehu pod¾a odseku 1 denaturova lieh, musí
v iadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu uvies obchodný názov a mnostvo denaturaèného prostriedku, ktorý bude pouíva, obchodný
názov denaturovaného liehu a predpokladané mnostvo jeho roènej výroby..
24. V § 46 sa odsek 5 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) je vybavený zariadením pod¾a § 47 ods. 4, a to ak sa
v sklade bude lieh denaturova..
25. V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na
denaturáciu veobecne denaturovaného liehu mono
poui aj denaturaèný prostriedok, ktorý mono pod¾a osobitného predpisu60a) pouíva na tento úèel vo
vetkých èlenských tátoch..
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:

60a) Èas I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopåòa
príloha k nariadeniu (ES) è. 3199/93 o vzájomnom uznávaní
postupov úplného denaturovania etanolu na úèely výnimky
zo spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 49, 22. 2. 2013)..

26. V § 47 ods. 3 sa vypúajú slová ktorého prevádzkovate¾ovi bolo vydané povolenie na denaturáciu
liehu pod¾a § 48,.
27. V § 47 ods. 6 druhej vete sa vypúajú slová a povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 48.
28. § 48 sa vypúa.
29. V § 49 ods. 1 druhá veta znie: iados musí obsahova údaje pod¾a osobitného predpisu.84).
30. V § 51 ods. 5 prvej vete sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami ods. 5.
31. V § 51 odsek 10 znie:
(10) Náleitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie
kontrolnej známky urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia, jej rozmery a cenu ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
32. V § 51 ods. 11 sa vypúa slovo písomného.
33. V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa za slová daòovom
území vkladajú slová okrem prevádzkovate¾a daòové-
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ho skladu a v písmene b) sa slová písm. w) nahrádzajú slovami písm. v).
34. V § 52 ods. 6 sa slová odseku 1 alebo 2 nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo odseku 2 oznámi colnému úradu do 30 dní odo dòa jej
vzniku a zmenu údajov pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c).
35. V § 53 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Kontrolné známky je oprávnená tlaèi tlaèiareò,
ktorou je Mincovòa Kremnica, tátny podnik.66) Tlaè
kontrolných známok v Mincovni Kremnica, tátny podnik je vykonávaná na základe zmluvy o tlaèi kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlaè kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlaèi
kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom
a tlaèiaròou je slubou vo verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu.66a) Zmluva o tlaèi kontrolných známok musí obsahova podmienky a náleitosti ustanovené osobitným predpisom,67) 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 o tlaèi
kontrolných známok zverejòuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.66b)
(2) Cena kontrolných známok zoh¾adòuje výku náhrad tlaèiarne pod¾a osobitného predpisu.67) Cenu kontrolných známok, ktorú urèila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 51 ods. 10. Komisia urèuje cenu kontrolných známok na základe súhlasu
väèiny èlenov komisie. Komisia má pä èlenov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych zdruení
podnikate¾ov, ktorých èlenovia uvádzajú lieh do daòového vo¾ného obehu a sú odberate¾mi kontrolných známok, jeden zamestnanec finanèného riadite¾stva, jeden
zamestnanec tlaèiarne a jeden zamestnanec ministerstva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 66, 66a, 66b a 67
znejú:

66) Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov.
66a
) Èl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie 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 (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ
L 7, 11. 1. 2012).
66b
) § 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.
67
) Rozhodnutie 2012/21/EÚ..

36. Poznámky pod èiarou k odkazom 68 a 69 sa vypúajú.
37. V § 53 sa vypúajú odseky 3 a 9 a 26.
Doterajie odseky 10 a 25 sa oznaèujú ako odseky 3
a 18 a odsek 27 sa oznaèuje ako odsek 19.
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38. V § 53 odsek 3 znie:
(3) Finanèné riadite¾stvo vykonáva daòový dozor
nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlaèiarni. Finanèné riadite¾stvo je povinné zabezpeèi prítomnos zamestnanca finanèného riadite¾stva v tlaèiarni pri nakladaní s kontrolnými známkami.
Tlaèiareò je povinná poskytnú zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni nevyhnutnú súèinnos
a primerané podmienky na výkon daòového dozoru.
Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finanèným riadite¾stvom o predaji kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok. Finanèné riadite¾stvo zabezpeèuje
predaj kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných
známok v tlaèiarni. Odobera kontrolné známky môe
odberate¾ kontrolných známok iba v tlaèiarni od zamestnanca finanèného riadite¾stva..
39. V § 53 ods. 5 piatej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a zodpovedá za bezchybnú tlaè kontrolných
známok, v poslednej vete sa vypúajú slová pri technických problémoch tlaèiareò a za slovo zásobu sa
vkladajú slová vytlaèených tlaèových listov.
40. V § 53 odsek 6 znie:
(6) Odberate¾ kontrolných známok je povinný poiada colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to na tlaèive, ktorého vzor zverejní finanèné
riadite¾stvo na svojom webovom sídle; iados musí by
podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,38) ak
sa odberate¾ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Poèet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie by nií ako 500 kusov alebo ich
násobok; identifikaèné èísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlaèiareò balí
kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov
kontrolných známok (ïalej len balík). Na kadom balíku je tlaèiareò povinná uvies oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných
známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlaèiareò balí
balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu,
na kadom skupinovom obale alebo prepravnom obale
uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok v kadom balíku
nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad môe na iados odberate¾a
kontrolných známok v odôvodnených prípadoch povoli vydanie iného mnostva kontrolných známok, ako je
mnostvo ustanovené v druhej vete. Ak je odberate¾om
kontrolných známok príjemca (odberate¾) liehu pod¾a
§ 26 ods. 1, v iadosti o vydanie kontrolných známok
uvedie poèet objednaných kusov kontrolných známok
najviac vo výke zábezpeky na daò zloenej pod¾a § 26
ods. 2 písm. b), a ak je odberate¾om kontrolných známok dovozca spotrebite¾ského balenia, najviac vo výke zábezpeky na daò zloenej pod¾a § 52 ods. 1 písm. b).
Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberate¾ovi kontrolných známok prijatie iadosti o vydanie
kontrolných známok a iados o vydanie kontrolných
známok zale zamestnancovi finanèného riadite¾stva
v tlaèiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných
dní po dni, keï potvrdil prijatie iadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberate¾ovi
kontrolných známok poèet kontrolných známok, ktoré
môe odobra, cenu kontrolných známok, a to vo výke
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pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môe odobra
a èíslo úètu finanèného riadite¾stva, na ktorý je odberate¾ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zloi peòané prostriedky zodpovedajúce tejto cene..
41. V § 53 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Finanèné riadite¾stvo urèí termín prevzatia kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok,
ktorý nesmie by dlhí ako desa dní nasledujúcich po
dni potvrdenia prijatia iadosti o vydanie kontrolných
známok colným úradom; termín prevzatia kontrolných
známok finanèné riadite¾stvo elektronicky oznámi odberate¾ovi kontrolných známok. Odberate¾ kontrolných známok môe na prevzatie kontrolných známok
v tlaèiarni splnomocni na základe plnomocenstva
s úradne osvedèeným podpisom aj inú osobu. Finanèné riadite¾stvo poskytne tlaèiarni údaje o poète odoberaných kontrolných známok. Tlaèiareò zodpovedá za
správnos vyhotovenia kontrolných známok pod¾a tohto zákona a veobecne záväzného právneho predpisu
vydaného pod¾a § 51 ods. 10, úplnos balíku kontrolných známok, správnos identifikaèných èísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok, vrátane identifikaèných èísel kontrolných
známok uvedených na kadom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené
do týchto obalov, a hmotnú zodpovednos za kontrolné
známky a do ich odovzdania odberate¾ovi kontrolných
známok. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni vydá kontrolné známky odberate¾ovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberate¾ kontrolných
známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok
v tlaèiarni, spolu s dokladom vyhotoveným finanèným
riadite¾stvom, najviac v mnostve pripadajúcom na
cenu kontrolných známok, ktorú odberate¾ kontrolných známok zaplatil na úèet finanèného riadite¾stva.
Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné
známky odberate¾ kontrolných známok.
(8) Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v dvoch vyhotoveniach, v ktorom uvedie poèet
skutoène prevzatých kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok a ich identifikaèné èísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finanèného
riadite¾stva v tlaèiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberate¾ovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberate¾ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie
kontrolných známok v tlaèiarni. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni súèasne elektronicky
oznámi miestne príslunému colnému úradu odberate¾a kontrolných známok poèet skutoène prevzatých
kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok a ich identifikaèné èísla.
(9) Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje
pod¾a § 411 a 441 Obchodného zákonníka. Odberate¾
kontrolných známok, najneskôr tri pracovné dni pred
predloením reklamovaných kontrolných známok zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni, oznámi zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
poèet a identifikaèné èísla reklamovaných kontrolných
známok. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok urèe-
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ných na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných
známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod
reklamácie, poèet reklamovaných kontrolných známok
a identifikaèné èísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni, druhé vyhotovenie
odovzdá odberate¾ovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlaèiarni. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala, znièí tlaèiareò na jej
náklady pod dozorom zamestnanca finanèného riadite¾stva v tlaèiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala, zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni bezodplatne dodá odberate¾ovi
kontrolných známok kontrolné známky v takom mnostve, ktoré zodpovedá reklamovanému mnostvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je moné
uplatni peòanú náhradu ani prípadnú náhradu
vzniknutej kody. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni elektronicky oznámi miestne príslunému colnému úradu odberate¾a kontrolných známok
identifikaèné èísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala..
42. V § 53 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo môe
vkladajú slová v odôvodnených prípadoch, vypúa
sa slovo najmä a odsek 11 sa dopåòa písmenami c)
a d), ktoré znejú:
c) na základe priemerného mnostva spotrebite¾ských
balení oznaèených kontrolnou známkou rovnakého
rozmeru, ktoré odberate¾ kontrolných známok uviedol do daòového vo¾ného obehu za obdobie iestich
predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o vydanie kontrolných známok, prièom prihliada na celkové
mnostvo odobraných kontrolných známok rovnakého rozmeru za obdobie 12 predchádzajúcich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d) na základe zloenej zábezpeky na daò, ak colný úrad
nemôe posúdi okolnosti pod¾a písmen a) a c), na
základe ktorých mono odôvodnene predpoklada,
e môe dôjs k porueniu daòových predpisov..
43. V § 53 odsek 12 znie:
(12) Odberate¾ kontrolných známok je v súvislosti
s oznaèovaním spotrebite¾ského balenia kontrolnou
známkou povinný oznamova finanènému riadite¾stvu
údaje ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finanèné riadite¾stvo zverejòuje na svojom webovom sídle
údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti
oznaèenia spotrebite¾ského balenia. Ministerstvo ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom
a) truktúru a spôsob oznaèenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale
alebo v prepravnom obale pod¾a odseku 6,
b) rozsah údajov, ktoré oznamuje odberate¾ kontrolných známok pod¾a prvej vety, o identifikaèných èíslach pouitých kontrolných známok na oznaèovanie
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spotrebite¾ského balenia a o spotrebite¾ských baleniach oznaèených kontrolnou známkou,
c) rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie
správnosti oznaèenia spotrebite¾ského balenia kontrolnou známkou zverejòovaných finanèným riadite¾stvom pod¾a druhej vety,
d) lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberate¾om kontrolných známok pod¾a prvej vety,
e) lehotu, v ktorej má finanèné riadite¾stvo zverejòova
údaje oznamované odberate¾om kontrolných známok pod¾a druhej vety..
44. V § 53 ods. 15 sa slová odseku 21 nahrádzajú
slovami odseku 14 a vypúa sa posledná veta.
45. V § 53 ods. 16 prvej vete sa slová odseku 14 nahrádzajú slovami odseku 7 a v druhej vete sa slová
odseku 21 nahrádzajú slovami odseku 14.
46. V § 53 ods. 17 poslednej vete sa za slovo a vkladajú slová pouije alebo.
47. V § 53 ods. 18 sa slová Colný úrad nahrádzajú
slovami Finanèné riadite¾stvo.
48. V § 53 ods. 19 písm. b) sa slová odseku 16 nahrádzajú slovami odseku 9, v písmene c) sa slová odsekov 21 a 24 nahrádzajú slovami odsekov 14 a 17.
49. § 53 sa dopåòa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
(20) Odberate¾ kontrolných známok je povinný vies
evidenciu kontrolných známok, v ktorej za kadý kalendárny mesiac uvedie
a) poèiatoèný stav zásob nenalepených kontrolných
známok na zaèiatku kalendárneho mesiaca,
b) poèet odobratých kontrolných známok z tlaèiarne,
c) poèet kontrolných známok nalepených na spotrebite¾ské balenie,
d) poèet pokodených kontrolných známok a ich identifikaèné èísla, ak nie je moné identifikova identifikaèné èíslo, uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach nachádzajúcich sa
v balíku, z ktorého sú pokodené kontrolné známky,
e) poèet znièených kontrolných známok a ich identifikaèné èísla, ak nie je moné identifikova identifikaèné èíslo, uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach nachádzajúcich sa
v balíku, z ktorého sú znièené kontrolné známky,
f) poèet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni a ich identifikaèné èísla, ak nie je moné identifikova identifikaèné èíslo, uvedie oznaèenie, ktoré
obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované
kontrolné známky,
g) poèet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberate¾ovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
h) koneèný stav nenalepených kontrolných známok na
konci kalendárneho mesiaca.
(21) Odberate¾ kontrolných známok je povinný
oznámi údaje pod¾a odseku 20 písm. d) a f) za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr
do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
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mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, postupom urèeným finanèným riadite¾stvom a zverejneným na webovom sídle finanèného riadite¾stva..

te¾ského balenia, je povinná colnému úradu spôsobom
pod¾a odseku 17 oznámi údaje pod¾a odseku 15
písm. b) a d)..

50. V § 54 ods. 7 písm. d) sa za slová odseku 3 vkladajú slová colnému úradu do 30 dní odo dòa ich vzniku.

60. § 54 sa dopåòa odsekom 26, ktorý znie:
(26) Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo
drite¾ povolenia na predaj predáva spotrebite¾ské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná
oznámi túto skutoènos colnému úradu najneskôr dva
pracovné dni pred zaèatím takéhoto predaja..

51. V § 54 odsek 10 znie:
(10) Prílohou k iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu je výpis z registra trestov iadate¾a, ak je iadate¾om fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú èlenmi
riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je
iadate¾om právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie by starí ako 30 dní..

Poznámka pod èiarou k odkazu 71a znie:

71a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov..

52. V § 54 ods. 11 písm. i) sa slová odseku 20 nahrádzajú slovami odseku 21.

61. V § 58 ods. 2 sa slová má povolenie na denaturáciu liehu nahrádzajú slovami denaturuje lieh.

53. V § 54 ods. 14 písm. a) sa za slová odseku 3
vkladajú slová colnému úradu do 30 dní odo dòa ich
vzniku a vypúajú sa slová a odseku 10 písm. b).

62. V § 69 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) vyzva odberate¾a kontrolných známok o predloenie
nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal
z tlaèiarne a nachádzajú sa mimo daòového územia,
ak nastali okolnosti, na základe ktorých mono odôvodnene predpoklada, e môe dôjs k porueniu
daòových predpisov..

54. V § 54 ods. 15 úvodnej vete sa za slovo balenia
vkladajú slová alebo pod¾a dokladu o vyskladnení
spotrebite¾ského balenia do daòového vo¾ného obehu,
ak ide o osobu uvedenú v odseku 13.
55. V § 54 ods. 17 poslednej vete sa za slovo oznámi vkladá slovo elektronicky.

63. V § 69 ods. 5 sa slová Drite¾ povolenia na denaturáciu liehu nahrádzajú slovami Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý denaturuje lieh,.

56. V § 54 ods. 18 druhá veta znie: Ak spotrebite¾ské
balenie nemá pridelený èiarový kód EAN alebo ak èiarový kód EAN neobsahuje poadované údaje pod¾a prvej
vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpeèi..

64. V § 70 ods. 1 písm. q) sa slová ods. 11 alebo odseku 20 nahrádzajú slovami ods. 13, 15 a 17, alebo
neoznámi údaje v rozsahu pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a § 53
ods. 12.

57. V § 54 ods. 20 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: na obchodnú ivnos.
58. V § 54 ods. 21 sa písmeno b) dopåòa piatym
a iestym bodom, ktoré znejú:
5. má odòaté povolenie pod¾a § 15 alebo § 19 alebo
toto povolenie zaniklo,
6. je vyradená z evidencie dovozcov spotrebite¾ského
balenia alebo príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a
§ 26 ods. 1..
59. V § 54 odsek 22 znie:
(22) Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo
oprávnenie na distribúciu, môe preda spotrebite¾ské
balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia
§ 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepouijú. Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odòal povolenie na predaj
alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná colnému
úradu oznámi v lehote urèenej colným úradom údaje
pod¾a odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to pod¾a
stavu ku dòu zániku alebo odòatia povolenia na predaj
alebo oprávnenia na distribúciu; osoba, ktorá bola drite¾om oprávnenia na distribúciu, je povinná tieto
údaje oznámi elektronicky. Osoba, ktorej zaniklo alebo bolo odòaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá
so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebi-

65. V § 70 ods. 1 sa vypúajú písmená s) a x).
Doterajie písmená t) a w) sa oznaèujú ako písmená s) a v).
66. V § 70 ods. 1 písm. v) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky.
67. V § 70 ods. 2 písmeno p) znie:
p) od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. r),.
68. V § 70 ods. 2 sa vypúajú písmená q) a u).
Doterajie písmená r) a t) sa oznaèujú ako písmená q) a s).
69. V § 70 ods. 2 písm. q) sa slová písm. t) a u) nahrádzajú slovami písm. s) a t).
70. V § 70 ods. 2 písm. r) sa slová písm. v) nahrádzajú slovami písm. u).
71. V § 70 ods. 2 písm. s) sa slová písm. w) nahrádzajú slovami písm. v).
72. V § 70 ods. 3 sa slová písm. t), u) a v) nahrádzajú slovami písm. s), t) a u).
73. V § 72 ods. 2 sa slová § 69 a § 71 ods. 6 nahrádzajú slovami sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7.
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74. § 72 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému
pod¾a § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. a)
a d), § 17 ods. 13, § 18 ods. 11, § 19 ods. 11, 16 a 17,
§ 20 ods. 6, § 29 ods. 9, § 31 ods. 11, § 33 ods. 4, § 41
ods. 4, § 49 ods. 14 a 15, § 52 ods. 7 a § 54 ods. 21 nemono poda odvolanie.
(7) Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému pod¾a § 16 ods. 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19
ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31
ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4 nemá odkladný úèinok.
(8) iadate¾, ktorý je u registrovaný alebo evidovaný
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,85)
a ktorý iada o ïaliu registráciu alebo zaradenie do
evidencie pod¾a tohto zákona, nepredkladá colnému
úradu k ïalej iadosti o registráciu alebo zaradenie do
evidencie prílohy, ktoré u boli predloené pod¾a tohto
zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktoré sú ku
dòu podania tejto iadosti platné, aktuálne a pouite¾né na právne úkony..
Poznámka pod èiarou k odkazu 85 znie:

85) Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 106/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

75. V § 73 odsek 1 znie:
(1) Povolenie na tlaè kontrolných známok vydané
pod¾a § 10 ods. 9 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do
31. decembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlaèi kontrolné známky iba
tlaèiareò pod¾a § 53 ods. 1 v znení úèinnom od 1. októbra 2014..
76. V § 73 ods. 2, 4 a 9 a 18 sa slová 31. decembra
2013 nahrádzajú slovami 31. decembra 2014.
77. V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová 30. apríla 2014
nahrádzajú slovami 31. januára 2015 a v písm. b) sa
slová 15. mája 2014 nahrádzajú slovami 15. februára 2015.
78. V § 73 ods. 4 sa slová 1. januáru 2014 nahrádzajú slovami 31. augustu 2015.
79. V § 73 ods. 5 sa slová 31. marca 2014 nahrádzajú slovami 31. marca 2015.
80. V § 73 ods. 6 sa slová 30. júna 2014 nahrádzajú
slovami 30. júna 2015.
81. V § 73 ods. 7 sa slová 31. júla 2014 nahrádzajú
slovami 31. júla 2015.
82. V § 73 ods. 8 sa slová 31. decembra 2015 nahrádzajú slovami 30. septembra 2016.
83. V § 73 ods. 9 sa slová 1. januáru 2014 nahrádzajú slovami 31. marcu 2015.
84. V § 73 ods. 17 sa slová 31. decembra 2013 nahrádzajú slovami 31. marca 2015 a slová v znení
úèinnom do 31. decembra 2013 sa nahrádzajú slovami v znení úèinnom do 31. decembra 2014.
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85. § 73 sa dopåòa odsekmi 19 a 23, ktoré znejú:
(19) Do 31. decembra 2014 sa na tlaèiareò pod¾a
§ 53 ods. 1 v znení úèinnom od 1. októbra 2014 nevzahuje povinnos ma dostatoènú zásobu vytlaèených
tlaèových listov kontrolných známok pod¾a § 53 ods. 5
v znení úèinnom od 1. októbra 2014.
(20) Drite¾ povolenia na predaj, ktorý má v drbe
spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou známkou
vyhotovenou pod¾a § 10 ods. 11 zákona è. 105/2004
Z. z. úèinného do 31. decembra 2014, je povinný k 30.
júnu 2015 vykona inventarizáciu zásob liehu v súlade
s osobitným predpisom21) a najneskôr do 15. júla 2015
oznámi colnému úradu zistený stav zásob liehu v èlenení pod¾a obchodného názvu, èiarového kódu EAN
spotrebite¾ského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebite¾skom balení.
(21) Drite¾ povolenia na predaj a osoba oprávnená
na distribúciu môe predáva spotrebite¾ské balenie
oznaèené kontrolnou známkou pod¾a § 51 v znení úèinnom od 1. októbra 2014 a po vypredaní rovnakého
sortimentu spotrebite¾ského balenia oznaèeného kontrolnou známkou vyhotovenou pod¾a § 10 ods. 11 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2014.
(22) Konanie o uloení pokuty pod¾a § 47 a 47a zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2014
právoplatne neukonèené k 31. decembru 2014 colný
úrad ukonèí a uloí pokutu pod¾a § 70 a 71 predpisu
úèinného od 1. októbra 2014, ak je to pre právnickú
osobu alebo fyzickú osobu priaznivejie.
(23) Ak odberate¾ kontrolných známok nepreukáe
pouitie a zúètovanie kontrolných známok pod¾a odseku 7, colný úrad pri uloení pokuty postupuje pod¾a
§ 47 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2014..
86. Za § 76a sa vkladá § 76b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 76b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorému bolo
vydané povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 48
v znení úèinnom do 31. decembra 2013, sa povauje za
prevádzkovate¾a daòového skladu, ktorým je sklad liehu pod¾a § 46 v znení úèinnom od 1. januára 2014.
(2) Ak konanie o iadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu pod¾a § 48 v znení úèinnom do 31. decembra 2013 nebolo právoplatne ukonèené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi túto iados pod¾a § 46
v znení úèinnom od 1. januára 2014.
(3) iados o registráciu podanú pod¾a § 15 ods. 1,
§ 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo
§ 63 ods. 1 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 ukonèí pod¾a znenia úèinného do 31. decembra
2013..
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88. V § 78 sa slová § 51, 52, § 53 ods. 8 a 27 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014 nahrádzajú slovami § 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. októbra 2014, a siedmeho bodu
v § 77, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

87. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
§ 77a
Zruujú sa:
1. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia liehu a o grafických prvkoch
a údajoch na kontrolnej známke,
2. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 536/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri
vyhodnocovaní návrhov verejnej súae na uzatvorenie
zmluvy o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2013
okrem èl. I bodov 1 a 11, 13 a 15, 17 a 29, 50 a 58,
60 a 63, 73 a 74, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014, èl. I bodov 12, 16, 30 a 49, 59, 64 a 72 a bodu 87 § 77a druhého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. októbra 2014, a èl. I bodu 87 § 77a prvého bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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363
ZÁKON
z 23. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj
a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

nákladov na projekt základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja.

Èl. I

6. V § 8 uvádzacej vete sa vypúajú slová náleitosti pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní33) a.

Zákon è. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum
a vývoj a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 40/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

7. V § 10 ods. 2 a 4 sa za slová dotáciu vráti vkladajú slová vrátane sankcií a nad slovom predpisu sa
odkazy 34 a 35 nahrádzajú odkazom 33.

1. V § 3 ods. 4 písm. a) sa za slová Ministerstvo kolstva vkladá èiarka a slová vedy, výskumu a portu.
2. V § 4 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
3. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová ods. 7 nahrádzajú
slovami ods. 6.
4. V § 6 ods. 3 písm. l) sa slová ods. 8 nahrádzajú
slovami ods. 7.
5. V § 6a ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: v nadväznosti na výku celkových oprávnených

Poznámka pod èiarou k odkazu 34 sa vypúa.
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

35) Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

9. V § 11 ods. 6 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 4.
10. V prílohe prvom bode písm. a), b) a d) a iestom
bode sa vypúajú slová (mil. eur).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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364
ZÁKON
z 24. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivos o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 513/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z. a zákona è. 468/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo je osobou pod¾a osobitného predpisu.4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004
z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L
200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 987/2009
zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) è. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeèenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom
znení..

2. § 3 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Nárok na rodièovský príspevok nevzniká, ak
oprávnená osoba je rodiè ïalieho dieaa,
a) ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého
rodièa, do náhradnej osobnej starostlivosti,18a) do
pestúnskej starostlivosti18b) alebo do starostlivosti
fyzickej osoby, ktorú urèil súd nariadením predbeného opatrenia,18c) alebo do starostlivosti budúcich
osvojite¾ov,18d) alebo je v osobnej starostlivosti poruèníka,18e) a
b) na zabezpeèenie riadnej starostlivosti o toto diea sa
poskytuje rodièovský príspevok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18a a 18e znejú:

18a)
18b
)
18c
)
18d
)
18e
)

§
§
§
§
§

45 zákona è. 36/2005 Z. z.
48 zákona è. 36/2005 Z. z.
75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
103 zákona è. 36/2005 Z. z.
56 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z..

3. V § 5 ods. 7 sa slovo republiky23a) nahrádza slovom republiky4a) a súèasne sa vypúa poznámka pod
èiarou k odkazu 23a.
4. V § 5 odsek 9 znie:
(9) Platite¾ vydá rozhodnutie o urèení osobitného
príjemcu rodièovského príspevku, ak
a) rodièovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe
uvedenej v odseku 8 a dávku v hmotnej núdzi a prí-

spevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpeèuje osobitný príjemca,
b) prídavok na diea, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpeèuje osobitný príjemca z dôvodu,
e oprávnená osoba prídavok na diea nevyuíva na
úèel, na ktorý je urèený, alebo
c) na iados oprávnenej osoby..
5. § 5 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.
Osobitný príjemca zabezpeèí úèelné vyuitie rodièovského príspevku. Platite¾ rozhodne o uvo¾není osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho urèenie alebo na iados oprávnenej osoby, ak o urèení osobitného
príjemcu rozhodol na jej iados..
6. V § 7 ods. 6 prvej vete sa za slovo spôsobila, vkladajú slová vedela, alebo musela z okolností predpoklada,.
7. V § 8 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
8. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Platite¾ na úèel rozhodovania o rodièovskom príspevku a osobitný príjemca na úèel výkonu svojej funkcie môu získava bez súhlasu dotknutej osoby osobné
údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiè informácií..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
9. V § 8 ods. 5 sa slovo nevydáva nahrádza slovom
nevyhotovuje.
10. V § 9 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: to neplatí na preukazovanie
skutoèností a oznamovanie zmien, ktoré sú platite¾ovi
známe z výkonu inej èinnosti platite¾a, alebo ktoré
môe platite¾ získa z dostupného informaèného systému verejnej správy..
Èl. II
Zákon è. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivos
o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 571/2009 Z. z., zákona è. 513/2010 Z. z.
a zákona è. 468/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo spôsobila, vkladajú slová vedela, alebo musela z okolností predpoklada,.
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2. V § 9 ods. 2 posledná veta znie: Platite¾ na úèel
rozhodovania o príspevku môe získava bez súhlasu
dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
na nosiè informácií..
3. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Oprávnená osoba je povinná preukáza skutoènosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na
jeho výku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne
oznámi platite¾ovi zmeny týchto skutoèností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámi platite¾ovi podaním
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elektronickými prostriedkami podpísaným zaruèeným
elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie
skutoèností a oznamovanie zmien, ktoré sú platite¾ovi
známe z výkonu inej èinnosti platite¾a, alebo ktoré
môe platite¾ získa z dostupného informaèného systému verejnej správy..
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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365
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 81/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z. a zákona
è. 220/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 44 ods. 2 prvá veta znie: Poskytovate¾ môe poadova úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej
starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinaèných hodín, ktoré musí schváli samosprávny kraj
a ktoré nesmú presiahnu jednu tvrtinu jeho ordinaèných hodín; medzi ordinaènými hodinami vyhradenými na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti
musia by vyhradené minimálne dve hodiny na poskytovanie zdravotnej starostlivosti..
Èl. II
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009
Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010
Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z.,
zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona è. 160/2013 Z. z. a zákona è. 220/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová ordinaèné hodiny
vkladajú slová vrátane ordinaèných hodín vyhradených
na
prednostné
poskytnutie
zdravotnej
starostlivosti53b).

Poznámka pod èiarou k odkazu 53b znie:

53b) § 44 ods. 2 zákona è. 577/2004 Z. z. v znení zákona
è. 365/2013 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona è. 272/2007
Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007
Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 284/2008
Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008
Z. z., zákona è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009
Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z.,
zákona è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z.,
zákona è. 185/2012 Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona è. 204/2013 Z. z. a zákona
è. 220/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 79 ods. 1 písm. za) sa za slová samosprávnym
krajom vkladajú slová s osobitným vyznaèením ordinaèných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti55ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 55ba znie:

55ba) § 44 ods. 2 zákona è. 577/2004 Z. z. v znení zákona
è. 365/2013 Z. z..

2. Za § 102o sa vkladá § 102oa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102oa
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2013
Poskytovate¾ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
ktorého ordinaèné hodiny nie sú v súlade s právnymi
predpismi úèinnými od 1. decembra 2013, je povinný
poiada samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie
ordinaèných hodín s osobitným vyznaèením ordinaèných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie
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zdravotnej starostlivosti najneskôr do 31. januára
2014. Takýto poskytovate¾ je oprávnený prednostne
poskytova zdravotnú starostlivos vo vyhradených ordinaèných hodinách, ktoré neboli schválené a potvrdené samosprávnych krajom, do schválenia a potvrdenia
ordinaèných hodín s osobitným vyznaèením ordinaè-
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ných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie
zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. apríla
2014..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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366
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 141/2010 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z. a zákona
è. 299/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

1. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) ku dòu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom
notár dosiahne vek 67 rokov..
2. Za § 100c sa vkladá § 100d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 100d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
Notárovi, ktorý ku dòu 31. decembra 2013 dosiahol
vek 67 rokov, zaniká výkon notárskeho úradu k 30. júnu
2014..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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367
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích predpisov
a ktorým sa dopåòa zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 118/2006 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z. a zákona è. 402/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho
dodania, alebo poskytnutie sluby spotrebite¾ovi podmieòova predchádzajúcim plnením predstavujúcim
najmä cenu za ponúkaný tovar alebo slubu alebo jej
èas; to neplatí, ak ide o preddavok vo výke najviac
10 % ceny..
2. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Predajná akcia
§ 7a
(1) Akciou pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) je aj predajná akcia organizovaná na základe pozvánky, iného spotrebite¾ovi adresovaného pozvania alebo informácie, ktorej
predmetom je najmä predaj tovaru alebo poskytnutie
sluieb a poèas ktorej alebo do 15 pracovných dní po
uskutoènení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so
spotrebite¾om.
(2) Za predajnú akciu sa nepovauje
a) predaj na verejnej drabe,
b) akcia organizovaná výluène na úèely ochutnávky,
konzumácie a predaja výrobkov, ak nie sú prezentované a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo sluby.
(3) Organizátor predajnej akcie (ïalej len organizátor) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 kalendárnych dní pred uskutoènením predajnej akcie
Ústrednému inpektorátu Slovenskej obchodnej inpekcie (ïalej len ústredný inpektorát) a inpektorátu Slovenskej obchodnej inpekcie príslunému pod¾a
miesta konania predajnej akcie písomne oznámi

uskutoènenie predajnej akcie (ïalej len písomné oznámenie).
(4) V písomnom oznámení pod¾a odseku 3 organizátor alebo predávajúci
a) uvedie:
1. obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo
adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. presné miesto a èas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a oznaèenia priestorov, kde
sa predajná akcia uskutoèní, a navrhovaný èasový harmonogram predajnej akcie,
3. zameranie predajnej akcie, vrátane oznaèenia tovaru alebo sluieb, ktoré budú na predajnej akcii
prezentované a predávané, a uvedenia ich ceny,
za ktorú budú ponúkané spotrebite¾om,
4. predpokladaný poèet úèastníkov, a ak je predajná
akcia urèená pre konkrétnu skupinu spotrebite¾ov, aj jej oznaèenie,
5. presné oznaèenie zmlúv a urèenie vetkých predávajúcich, s ktorými bude môc spotrebite¾
uzavrie zmluvu,
6. miesto a èas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súèasou predajnej akcie je aj doprava
spotrebite¾ov na miesto konania predajnej akcie,
b) priloí:
1. vyhotovenie pozvánky, pozvania alebo inej informácie adresovaných spotrebite¾om,
2. návrhy vetkých zmlúv, ktoré budú môc spotrebitelia na predajnej akcii uzavrie.
(5) Úplné znenie písomného oznámenia pod¾a odseku 4 vrátane príloh ústredný inpektorát zverejní najneskôr pä dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle. Ak organizátor alebo predávajúci
nedoruèí písomné oznámenie v rozsahu a s náleitosami pod¾a odseku 4 najneskôr v lehote pod¾a odseku 3,
ústredný inpektorát písomné oznámenie na webovom
sídle nezverejní.
(6) Pozvánka, pozvanie alebo iná informácia adresované spotrebite¾ovi musia obsahova náleitosti pod¾a
odseku 4 písm. a).
(7) Na predajnej akcii mono prezentova, ponúka
na predaj a predáva iba tovar a poskytova iba sluby,
ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4 písm. a) bo-
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dom 3, a to za cenu neprevyujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení.
(8) Zmluva uzavretá na predajnej akcii, vrátane
zmluvy vzájomne závislej, nevznikne, ak
a) organizátor alebo predávajúci nesplní povinnos
pod¾a odseku 3,
b) ústredný inpektorát z dôvodu pod¾a odseku 5 písomné oznámenie nezverejní,
c) organizátor alebo predávajúci uskutoèní predajnú
akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náleitosami doruèeným v lehote pod¾a odseku 3 alebo
d) jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie
sluby v rozpore s odsekom 7.
(9) Spotrebite¾ je oprávnený bez uvedenia dôvodu
písomne odstúpi od zmluvy uzavretej pod¾a § 7a ods. 1
do 15 pracovných dní odo dòa prevzatia tovaru alebo
uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby; odstúpením
spotrebite¾a od zmluvy sa zmluva od zaèiatku zruuje.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deò lehoty na potovú prepravu.
(10) Ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosti pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a c), písomne neinformuje o práve spotrebite¾a pod¾a odseku 9 alebo úèastníkov predajnej akcie na jej zaèiatku neoboznámi
v plnom rozsahu s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebite¾ bez uvedenia dôvodu
oprávnený písomne od zmluvy uzavretej pod¾a § 7a
ods. 1 odstúpi aj po uplynutí lehoty pod¾a odseku 9.
§ 7b
(1) Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnu
úèas na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáe pozvánkou, pozvaním alebo inou informáciou adresovanou spotrebite¾ovi; to neplatí, ak úèas nie je moná
z dôvodu naplnenia poètu úèastníkov predajnej akcie.
(2) Poèas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemono od spotrebite¾a
poadova, spotrebite¾a nabáda alebo od spotrebite¾a
prija plnenie predstavujúce cenu za ponúkaný tovar
alebo slubu alebo jej èas; to isté platí, ak ide o preddavok súvisiaci s uhradením ceny za tovar alebo slubu
alebo o poplatok spojený s uzavretím zmluvy alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím sluby.
(3) Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebite¾a poèas predajnej akcie, vrátane sprievodných èinností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania tovaru
alebo sluieb alebo iných sprievodných aktivít smerujúcich k spotrebite¾ovi, odde¾ova od ostatných úèastníkov akcie alebo vystavova ho ïalím okolnostiam
alebo konaniu, ktoré by mohlo ma za následok neprimerané ovplyvnenie ekonomického rozhodnutia spotrebite¾a o ponúkanom tovare alebo slube.
(4) Ak je súèasou predajnej akcie doprava osôb na
miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpeèi aj dopravu osôb z miesta
konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného
v pozvánke, v inom spotrebite¾ovi adresovanom pozva-
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ní alebo informácii alebo so súhlasom spotrebite¾a aj
do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci nesmie
dopravu odoprie, a to ani z dôvodu, e spotrebite¾ neurobí ekonomické rozhodnutie o ponúkanom tovare alebo slube.
(5) Poruenie povinností pod¾a odsekov 1 a 4 organizátorom alebo predávajúcim sa povauje za osobitne
závané poruenie povinnosti organizátora alebo predávajúceho.19a)
§ 7c
Povinnosti organizátora a predávajúceho pod¾a § 7a
a 7b sa primerane vzahujú aj na osoby konajúce
v mene alebo v záujme organizátora alebo predávajúceho..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

3. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ak predávajúci nesplní informaèné povinnosti
pod¾a § 7 ods. 1 ani dodatoène, spotrebite¾ je oprávnený
odstúpi od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
4. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Spotrebite¾ je oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprie a do doby, keï predávajúci spotrebite¾ovi vráti
zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo slubu..
5. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak predávajúci napriek uloeniu pokuty pod¾a
§ 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemoní, zabráni alebo
inak saí uplatnenie práva spotrebite¾a na odstúpenie
od zmluvy pod¾a odseku 1 alebo poruí povinnos pod¾a
odseku 3, povauje sa toto jeho konanie za osobitne závané poruenie povinnosti predávajúceho.19a).
6. § 12 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak predávajúci napriek uloeniu pokuty pod¾a
§ 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemoní, zabráni alebo
inak saí uplatnenie práva spotrebite¾a na odstúpenie
od zmluvy alebo poruí povinnos pod¾a odseku 4, povauje sa toto jeho konanie za osobitne závané poruenie povinnosti predávajúceho.19a).
7. V § 14 ods. 2 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú
slovami 16 500 eur a slová § 7 ods. 1 a 3, § 8 ods. 3,
§ 10 ods. 1 a 4, § 12 ods. 4 sa nahrádzajú slovami § 7
ods. 1, 3 a 4, § 7a ods. 3, 4, 6, 7 a 10, § 7b ods. 1 a 4, § 8
ods. 4 a 5, § 10 ods. 1 a 4, § 12 ods. 4 a 7.
8. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
§ 14a
Práva spotrebite¾a ustanovené týmto zákonom nemono vopred zmluvne vylúèi ani obmedzi.25).
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vdy uvedenie presného oznaèenia organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho, ktorému boli
opatrenia uloené, a upozornenie na protiprávne konanie, za ktoré boli opatrenia uloené,.

9. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1) Ak predávajúci oznámil spotrebite¾om pred úèinnosou tohto zákona uskutoènenie predaja tovaru alebo poskytovania sluieb formou spåòajúcou znaky predajnej akcie pod¾a tohto zákona, mono takýto predaj
tovaru alebo poskytovanie sluieb uskutoèni výhradne po splnení podmienok pod¾a tohto zákona.
(2) Na zmluvy uzavreté pri predaji tovaru alebo poskytnutí sluieb formou spåòajúcou znaky predajnej
akcie, ktorý predávajúci oznámil spotrebite¾om pred
úèinnosou tohto zákona, sa pouijú ustanovenia tohto zákona..
Èl. II
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z. a zákona è. 142/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 4 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) informuje verejnos o prijatých opatreniach na mieste alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo uskutoèòovanie predajných akcií pod¾a
osobitného predpisu;10aa) súèasou informácie je

Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10aa znie:

10aa) § 7a a 7c zákona è. 108/2000 Z. z. v znení zákona
è. 367/2013 Z. z..

2. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zakáe uskutoènenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokraèovanie, ak je dôvodná obava, e sú ohrozené alebo poruované práva spotrebite¾a..
3. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zakáe organizovanie predajných akcií, ak zistí, e
sú poruované práva spotrebite¾a alebo organizátorovi predajnej akcie alebo predávajúcemu bola u
skôr uloená sankcia za poruovanie povinností
pod¾a osobitného predpisu.10aa).
4. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
Poruenie opatrenia na mieste pod¾a § 6, ochranného
opatrenia pod¾a § 8 alebo predbeného opatrenia pod¾a
osobitného predpisu18c) sa povauje za osobitne závané poruenie povinnosti pod¾a osobitného predpisu.19).
Poznámky pod èiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

18c) Zákon è. 250/2007 Z. z.
19
) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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368
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Èl. I
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 249/2011 Z. z., zákona è. 317/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Súvisle zastavaným územím je na úèely urèenia
cestného ochranného pásma pod¾a tohto zákona územie, ktoré spåòa tieto podmienky:
a) na súvisle zastavanom území je postavených pä
a viac budov, ktorým bolo pridelené súpisné alebo
evidenèné èíslo a ktoré sú evidované v katastri nehnute¾ností,4a)
b) vzdialenos medzi jednotlivými budovami, ktorých
pôdorys sa na tieto úèely zväèí po celom obvode
o 5 m, nebude dlhia ako 75 m, prièom vzdialenos
sa urèí ako spojnica bliích rohov zväèeného pôdorysu jednotlivých budov a pri oblúkoch sa pouijú
dotyènice; spojnice medzi zväèenými pôdorysmi
budov spolu so stranami upravených pôdorysov budov ohranièujú súvisle zastavané územie..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích
predpisov..

2. V § 11 ods. 5 a 7 sa slová odseku 2 nahrádzajú
slovami odseku 3.

3. V § 11 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
4. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Výkup nehnute¾ností
(1) Písomná výzva na uzavretie dohody, ktorá obsahuje poiadavku iadate¾a, dôvody poadovaného prevodu práva, doèasného obmedzenia vlastníckeho práva alebo vzniku vecného bremena, návrh odplaty
najmenej vo výke urèenej pod¾a osobitného predpisu,6c) sa doruèuje do vlastných rúk vlastníkovi nehnute¾nosti alebo osobe, ktorá sa preukáe jeho splnomocnením na preberanie zásielok (ïalej len adresát), a to
prostredníctvom potového podniku ako doporuèená
zásielka s doruèenkou a poznámkou do vlastných
rúk. Súèasou písomnej výzvy je aj upozornenie, e ak
na výzvu vlastník nehnute¾nosti neodpovie do 15 dní
odo dòa doruèenia, bude sa predpoklada, e dohodu
odmieta.
(2) Ak nebol adresát, ktorému má by písomná výzva
na uzavretie dohody doruèená do vlastných rúk, zastihnutý v mieste doruèenia, uloí doruèovate¾ písomnos na pote a adresáta o tom vhodným spôsobom
upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnos
poèas plynutia odbernej lehoty pod¾a potových podmienok, povauje sa posledný deò tejto lehoty za deò
doruèenia, aj keï sa adresát o uloení nedozvedel.
(3) Ak si adresát vyhradí doruèovanie zásielok do
potového prieèinka, pota adresátovi oznámi príchod
zásielky, monos prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlaèive, ktoré vloí do potového prieèinka. Ak
si adresát na základe dohody preberá zásielky na pote
a nemá pridelený potový prieèinok, pota tieto zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch sa dátum príchodu
zásielky povauje za dátum uloenia. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne poèas plynutia odbernej lehoty
pod¾a potových podmienok, posledný deò tejto lehoty
sa povauje za deò doruèenia, aj keï sa adresát o uloení nedozvedel..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c znie:

6c) § 111 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

5. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èiastka 90

Zbierka zákonov è. 368/2013

§ 17a
Vyvlastnenie
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzahujú sa na
vyvlastnenie ustanovenia osobitných predpisov.6d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6d znie:

6d) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996
Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorích
predpisov..

6. Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24e
Prechodné ustanovenia
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve tátu a v správe
Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej dia¾niènej spoloènosti, samosprávneho
kraja alebo obce z dôvodu, e dosia¾ nedolo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod
dia¾nicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami
v uívaní, mono vo verejnom záujme vyvlastni. Vyvlastòovacie konanie sa zaèína na návrh prísluného
vlastníka dia¾nice, cesty alebo miestnej komunikácie
pod¾a § 3d, prièom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môe poda najneskôr 31. decembra
2020..
Èl. II
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
513/2009 Z. z., zákona è. 118/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 300/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 219/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 108 ods. 2 písm. f) sa za slová ochranných pásiem vkladajú slová a pre vybudovanie súvisiacich
vyvolaných úprav.
2. § 113a sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak je k vyvlastòovanému pozemku alebo stavbe
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v katastri nehnute¾ností zapísané duplicitné alebo
viacnásobné vlastníctvo, úèastníkmi vyvlastòovacieho
konania sú osoby, ktorým vlastníctvo k takémuto pozemku alebo stavbe vyplýva zo zápisu na liste vlastníctva alebo z listín predloených katastru nehnute¾ností,
a to a do právoplatného rozhodnutia súdu alebo dohody, kto z duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov
je vlastníkom vyvlastòovaného pozemku. Prísluný okresný úrad na poiadanie iadate¾a alebo stavebného
úradu oznámi mená osôb, o ktorých vlastníctve svedèia
listiny predloené katastru nehnute¾ností.
(4) Náhradu za vyvlastnenie pod¾a odseku 3 zloí navrhovate¾ do úschovy na súde, v ktorého obvode sa pozemok alebo stavba nachádza..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona è. 160/1996 Z. z., zákona
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 219/2008 Z. z. a zákona
è. 540/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 8 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta,
ktorá znie: Poiadavku na vyiu náhradu voèi stavebníkovi mono uplatni na súde v lehote do jedného roka
odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak
toto právo zanikne..
Èl. IV
Zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 86/2008 Z. z.,
zákona è. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 235/2011 Z. z. a zákona
è. 70/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré
znejú:
(5) Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu,
ktoré sú v èase výkupu vyuívané na bývanie alebo nebytovej budovy, ak je v èase výkupu vyuívaná na urèený úèel, mono poskytnú aj vo výke východiskovej
hodnoty,7a) ak je táto hodnota vyia ako náhrada za
vyvlastnenie7a) ak je kúpna zmluva uzatvorená pred zaèatím vyvlastòovacieho konania.
(6) Náhradu za výkup stavby pod¾a odseku 1 nie je
moné poskytnú súèasne s náhradou za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy pod¾a odseku 4 alebo odseku 5..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 2 písm. i) vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty
majetku..
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Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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369
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. októbra 2013 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou tátnej hraniènej
sluby Ukrajiny o spoloèných hliadkach na slovensko-ukrajinskej tátnej hranici.
Dohoda nadobudne platnos 29. novembra 2013 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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