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387
ZÁKON
z 22. októbra 2013
o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) pôsobnos orgánov tátnej správy a orgánu tátnej
odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov
v ochrane rastlín,
b) podmienky pri uvádzaní pomocných prípravkov
v ochrane rastlín na trh,1)
c) podmienky distribúcie, skladovania, manipulácie,
pouívania2) a znekodòovania pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo ich obalov,
d) podmienky skúania úèinnosti pomocných prípravkov v ochrane rastlín,
e) kontrolu a doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona,
f) sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§2
Pomocné prípravky
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) pomocným prípravkom prípravok na zisovanie výskytu kodlivých organizmov alebo uitoèných organizmov, bioagens alebo prípravok aplikovaný na
rastliny alebo rastlinné produkty, ktorý nepatrí do
rozsahu definície pod¾a osobitných predpisov,3)
b) referenèným pomocným prípravkom pomocný prípravok autorizovaný v Slovenskej republike,
c) identickým pomocným prípravkom, na úèely paralelného obchodu, pomocný prípravok, ktorý
1. obsahuje rovnaké aktívne zloky, ktoré svojou
funkciou zabezpeèujú úèinnos pomocného prípravku, ako referenèný pomocný prípravok,
2. obsahuje rovnakú koncentráciu aktívnych
zloiek ako referenèný pomocný prípravok,
3. má rovnaký typ formulácie ako referenèný pomocný prípravok,
1

4. má aktívne zloky vyrábané rovnakou spoloènosou alebo pridrueným podnikom ako aktívne
zloky referenèného pomocného prípravku,
5. vyrába rovnaká spoloènos alebo pridruený podnik alebo je vyrobený na základe licencie rovnakým výrobným postupom ako referenèný pomocný prípravok,
6. je obsahom a charakterom jeho formulantov rovnaký alebo ekvivalentný s obsahom a charakterom formulantov referenèného pomocného prípravku,
7. je ve¾kosou, materiálom a typom obalu rovnaký
alebo ekvivalentný ve¾kosti, materiálu a typu obalu referenèného pomocného prípravku z h¾adiska
moného negatívneho vplyvu na bezpeènos pomocného prípravku, ak ide o ohrozenie zdravia
¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia.
Pôsobnos orgánov tátnej správy
§3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) je orgánom tátnej správy v oblasti pomocných prípravkov,
ktorý
a) riadi výkon tátnej správy v oblasti pomocných prípravkov,
b) ude¾uje povolenie pod¾a § 18,
c) informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky o zamietnutí iadosti o autorizáciu pomocného prípravku vzájomným
uznávaním pod¾a § 11,
d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam
Ústredného kontrolného a skúobného ústavu po¾nohospodárskeho (ïalej len kontrolný ústav),
e) uverejòuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len
vestník) zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod; paralelným obchodom je uvedenie
pomocného prípravku na trh, povoleného v èlenskom táte Európskej únie (ïalej len èlenský tát)
alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody

) Èl. 2 ods. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v.
EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
2
) Èl. 2 ods. 25 nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
3
) § 2 ods. 1 zákona è. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Èl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 304, 21. 11. 2003) v platnom znení.
Èl. 2 ods. 1, 2 a 3 písm. a) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov
na ochranu rastlín na trh a o zruení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
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o Európskom hospodárskom priestore, v Turecku
alebo vo vajèiarsku, ktorý je identický s referenèným pomocným prípravkom.
§4
Kontrolný ústav4) je orgánom tátnej správy v oblasti
pomocných prípravkov, ktorý
a) vydáva rozhodnutia k prijatým iadostiam pod¾a
§ 10 a 15 a koordinuje proces hodnotenia pomocných prípravkov,
b) vypracúva odborné posudky a stanoviská pre oblas
identity, fyzikálno-chemických vlastností a biologických vlastností, analytických metód a úèinnosti pri
plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona,
c) schva¾uje a vydáva metodické pokyny a metodiky
v oblasti pomocných prípravkov,
d) vykonáva skúanie úèinnosti pomocných prípravkov v súlade so zásadami správnej experimentálnej
praxe,
e) spolupracuje s odbornými pracoviskami pri plnení
povinností pod¾a tohto zákona,
f) vedie zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod, vedecký výskum a pod¾a § 18 (ïalej len
povolený pomocný prípravok),
g) uchováva informácie o pomocných prípravkoch,
h) poskytuje údaje, informácie a správy Európskej komisii, Európskemu úradu pre bezpeènos potravín,
medzinárodným organizáciám, prísluným úradným orgánom èlenských tátov a tretích krajín v súlade s ustanoveniami tohto zákona a spolupracuje
s Centrom pre chemické látky a prípravky a s Európskou chemickou agentúrou,5)
i) vykonáva kontroly pod¾a § 8, 9, 23 a 24,
j) odoberá vzorky a vykonáva rozbory pomocných prípravkov a na základe výsledkov rozborov vydáva
protokoly o skúke a závereèné správy,
k) je referenèným laboratóriom pre chemickú laboratórnu kontrolu pomocných prípravkov,
l) prijíma iadosti a vydáva povolenia pod¾a § 23 ods. 3
písm. b) a eviduje povolenia na leteckú aplikáciu pomocných prípravkov,
m) vypracúva tatistické preh¾ady predaja a spotreby
pomocných prípravkov a predkladá ich ministerstvu,
n) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty za poruenie ustanovení tohto zákona.
§5
Národné lesnícke centrum6) je orgánom tátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov, ktorý
a) schva¾uje a vydáva metodické pokyny, metodiky
o skúaní úèinnosti pomocných prípravkov urèených na aplikáciu v lese a vykonáva skúanie ich
4
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úèinnosti pod¾a zásad správnej experimentálnej
praxe,
b) vypracúva odborné stanoviská pre oblas pomocných prípravkov pouívaných v lesnom hospodárstve pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona,
c) poskytuje kontrolnému ústavu údaje evidencie spotreby pomocných prípravkov, ktorú mu predkladajú
profesionálni pouívatelia v lesnom hospodárstve
pod¾a § 25 ods. 4.
§6
Odborné pracoviská
(1) Odborné pracovisko v oblasti pomocných prípravkov
a) spolupracuje s ministerstvom a s kontrolným ústavom pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona,
b) vyjadruje sa k pouitiu a spôsobu pouitia pomocných prípravkov v osobitných oblastiach,
c) vypracúva systém národnej klasifikácie pomocných
prípravkov pre oblas ivotného prostredia a ekotoxikológie vrátane vèiel a necie¾ových èlánkonocov
a navrhuje oznaèenie pomocných prípravkov z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vtáky, vodné organizmy,
vèely, uitoèné èlánkonoce a vodné zdroje,
d) eviduje otravy necie¾ových organizmov pomocnými
prípravkami,
e) posudzuje riziko pomocných prípravkov, vypracúva
odborné posudky a stanoviská v oblasti
1. zdravia ¾udí,
2. ivotného prostredia,
3. necie¾ových organizmov,
4. vèiel a necie¾ových èlánkonocov.
(2) Ministerstvo, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky poveria výkonom
èinnosti odborného pracoviska pod¾a odseku 1 organizácie, ku ktorým plnia zriaïovate¾skú funkciu pod¾a
osobitného predpisu.7)
§7
Povinnosti osôb v oblasti pomocných prípravkov
(1) Kadý je v oblasti pomocných prípravkov povinný
a) uvádza na trh len autorizované pomocné prípravky
alebo povolené pomocné prípravky,
b) pouíva len autorizované pomocné prípravky alebo
povolené pomocné prípravky, pouíva ich pod¾a návodu uvedeného na etikete, vybera, dávkova a naèasova oetrenia rastlín alebo rastlinných produktov pomocnými prípravkami pod¾a podmienok ich
autorizovaných alebo povolených pouití tak, aby sa
zabezpeèila prijate¾ná úèinnos s minimálnym potrebným mnostvom pomocného prípravku pri zo-

) § 4 zákona è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
5
) § 18 ods. 1 písm. a) zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon).
6
) § 5 zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli.
7
) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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h¾adnení miestnych podmienok a aby nedolo
k ohrozeniu zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného
prostredia,
c) skladova pomocné prípravky, manipulova s nimi
a naklada s ich obalmi a zvykami tak, aby sa neohrozovalo zdravie ¾udí, zvierat alebo ivotné prostredie,
d) poskytnú súèinnos pracovníkovi kontrolného ústavu (ïalej len fytoinpektor) pri výkone oprávnení
pod¾a § 8, 9, 23 alebo § 24 a pracovníkovi colného
úradu pri výkone èinnosti pod¾a § 24,
e) dodriava pokyny orgánov tátnej správy v oblasti
pomocných prípravkov.
(2) Ohlasovanie otráv pomocnými prípravkami sa vykonáva pod¾a osobitného predpisu.8)
§8
Výkon kontroly a opatrenia
(1) Fytoinpektor vykonáva
a) kontrolu èinností uvedených v § 7,
b) kontrolu uvádzania pomocných prípravkov na trh,
skladovania, manipulácie, pouívania a znekodòovania pomocných prípravkov alebo ich obalov,
c) kontrolu dokladov pomocných prípravkov pri ich dovoze pod¾a § 24 a pri ich vývoze alebo tranzite pod¾a
osobitného predpisu.9)
(2) Fytoinpektor vypracuje o výsledku kontroly vykonanej pod¾a odseku 1 do 24 hodín odo dòa vykonania
kontroly záznam, ktorý obsahuje najmä
a) oznaèenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal,
b) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
c) meno, priezvisko a podpis fytoinpektora, ktorý kontrolu vykonal,
d) miesto a èas vykonania kontroly,
e) predmet kontroly,
f) kontrolované obdobie,
g) preukázané zistenia, písomnosti a materiály potvrdzujúce zistenia,
h) dátum vypracovania záznamu,
i) zoznam príloh záznamu,
j) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom, ktorý je zároveò dátumom prerokovania
zistení, uvedených v zázname,
k) vyjadrenia kontrolovaného subjektu k zisteniam,
l) meno, priezvisko a podpis kontrolovaného subjektu,
m) prílohy k záznamu.
(3) V zázname pod¾a odseku 2 môe kontrolný ústav
uloi povinnos kontrolovanému subjektu v urèenej
lehote prija opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(4) Kontrolovaný subjekt je oprávnený poèas výkonu
kontroly písomne sa vyjadrova k zisteniam. V èase
oboznámenia sa so záznamom a do lehoty urèenej fytoinpektorom je oprávnený poda k zisteniam uvedeným
v zázname námietky.
8
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(5) Kontrolovaný subjekt je povinný na poiadanie
fytoinpektora dostavi sa na prerokovanie záznamu.
(6) Kontrola je skonèená prerokovaním záznamu
a jeho odovzdaním kontrolovanému subjektu.
(7) Záznam sa povauje za prerokovaný aj vtedy, ak
sa kontrolovaný subjekt bezdôvodne nedostaví na prerokovanie záznamu alebo sa odmietne podpísa. Fytoinpektor uvedie tieto skutoènosti v zázname.
(8) Kontrolný ústav na základe výsledkov kontroly
môe rozhodnutím
a) zakáza uvádza na trh a pouíva pomocné prípravky, ak nie sú autorizované alebo povolené na uvádzanie na trh; takýto pomocný prípravok sa stáva
odpadom,
b) zakáza spracúva alebo uvádza na trh také rastliny
a rastlinné produkty, pri ktorých sa nedodrali podmienky pouitia pomocných prípravkov,
c) nariadi znekodnenie pomocných prípravkov, ktoré
sa stali odpadom pod¾a § 20 ods. 7,
d) nariadi testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na obsah rezíduí pomocných prípravkov,
e) nariadi stiahnutie pomocného prípravku z trhu, ak
sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe rozborom zistilo, e kvalitatívne alebo kvantitatívne
zloenie pomocného prípravku u nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentaènom súbore údajov
predloenom pri autorizácii alebo povo¾ovaní pomocného prípravku.
(9) Kontrolný ústav môe zabezpeèi vykonanie rozhodnutia pod¾a odseku 8 na náklady osoby, ktorá nevykonala opatrenie v urèenej lehote.
(10) Kontrolný ústav môe uloi opatrenie vo forme
doèasného zákazu uvádzania pomocného prípravku na
trh alebo doèasného zákazu jeho pouívania, ak je dôvod predpoklada, e tento predstavuje závané ohrozenie zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia.
§9
Oprávnenia fytoinpektora pri výkone kontroly
Fytoinpektor je na úèely vykonania kontroly oprávnený
a) vstupova
1. na pozemky a do prevádzkových priestorov, v ktorých sa pomocné prípravky vyrábajú, pouívajú,
skladujú, uvádzajú na trh alebo sú v nich inak
prítomné,
2. do dopravných prostriedkov, ktorými sa pomocné
prípravky prepravujú,
b) vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania
vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov vrátane pôdy, vody a pomocných prípravkov v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c) nahliada do evidencie, dokladov a iných písomností
týkajúcich sa kontroly, robi si z nich výpisy
a poadova vyhotovenie ich kópií,

) § 45 ods. 1 písm. b) zákona 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. 662/2007 Z. z.
9
) Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
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d) poadova vysvetlenie, úplné údaje a informácie
o vetkých èinnostiach a zariadeniach pod¾a písmen a) a c),
e) vykona pri kontrole internetovej alebo inej formy zásielkového predaja10) pomocných prípravkov kontrolný nákup na základe poverenia kontrolným ústavom.
§ 10
Autorizácia pomocného prípravku
(1) iados o autorizáciu pomocného prípravku alebo
jej zmenu a doplnenie predkladá iadate¾ o autorizáciu
alebo jej zmenu a doplnenie (ïalej len iadate¾ o autorizáciu) kontrolnému ústavu. iadate¾ o autorizáciu
musí ma miesto podnikania alebo sídlo v èlenskom
táte.
(2) K iadosti o autorizáciu alebo jej zmenu a doplnenie, ktorej náleitosti sú uvedené vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom pod¾a
§ 30, iadate¾ o autorizáciu prikladá
a) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo obdobného registra iadate¾a o autorizáciu
nie starí ako tri mesiace; výpis z obchodného registra alebo ivnostenského registra sa predkladá len
pri prvej iadosti o autorizáciu a ak dolo k zmene
údajov v obchodnom registri alebo v ivnostenskom
registri,
b) dokumentaèný súbor údajov,
c) písomný súhlas vlastníka dokumentaèného súboru
údajov na prístup k týmto údajom, ak iadate¾
o autorizáciu nie je vlastníkom týchto údajov; ak je
viac vlastníkov dokumentaèného súboru údajov,
priloí súhlas vetkých vlastníkov dokumentaèného
súboru údajov,
d) návrh etikety v tátnom jazyku.11)
(3) iadate¾ o autorizáciu predkladá doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a c) v origináli alebo ako úradne
osvedèenú kópiu a úradne preloené do tátneho jazyka;11) preklad nie je potrebný, ak ide o doklady v èeskom jazyku. Dokumentaèný súbor údajov pod¾a odseku 2 písm. b) predkladá iadate¾ v tátnom jazyku,
èeskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(4) Po prijatí iadosti o autorizáciu kontrolný ústav
do 30 dní posúdi, èi posudzovaný prípravok spôsobom
úèinku patrí medzi pomocné prípravky alebo medzi prípravky na ochranu rastlín12) alebo nepatrí ani do jednej
z uvedených kategórií.
(5) Kontrolný ústav konanie o iadosti o autorizáciu
zastaví, ak
a) z posúdenia pod¾a odseku 4 vyplýva, e posudzovaný
prípravok nie je pomocným prípravkom,
10

)
)
12
)
13
)
14
)
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b) iados nespåòa urèené náleitosti a iadate¾ v lehote
urèenej kontrolným ústavom nedostatky neodstránil.
(6) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti o autorizáciu na základe odborných posudkov, vypracovaných
odbornými pracoviskami.
(7) Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok do 120 dní odo dòa doruèenia poiadavky kontrolného ústavu o jeho vypracovanie; ak sa posúdenie týka
len splnenia podmienok uvedených v odseku 11
písm. d) a e), odborné pracovisko vypracuje odborný
posudok do 20 dní odo dòa doruèenia poiadavky kontrolného ústavu o jeho vypracovanie. Do doby doruèenia odborných posudkov kontrolnému ústavu sa konanie o iadosti o autorizáciu preruuje. Odborné
pracovisko môe poiada kontrolný ústav alebo iadate¾a o doplnenie poadovaných údajov a dokumentácie
alebo ïalie túdie alebo informácie, lehota na vypracovanie odborného posudku sa predluje o dobu potrebnú na ich doruèenie.
(8) Na úèinnos pomocných prípravkov, ktoré sa
pouívajú v tank-mix kombinácii s prípravkami na
ochranu rastlín, sa vzahuje osobitný predpis;13)
tank-mix kombináciou je zmes dvoch pomocných prípravkov alebo viacerých pomocných prípravkov alebo
zmes pomocného prípravku a prípravku na ochranu
rastlín pripravená na okamitú aplikáciu.
(9) Pri autorizácii pomocných prípravkov, pri aplikácii ktorých je vylúèený vstup rezíduí pomocného prípravku do potravinového reazca, odborné pracovisko
pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu posudzuje súlad
navrhovanej klasifikácie s predloenou dokumentáciou a s osobitnými predpismi;14) rezíduom je zvyok
jednej látky z pomocného prípravku alebo viacerých látok z pomocného prípravku, ktoré ostávajú ako dôsledok jeho pouitia vrátane ich metabolitov a rozkladných produktov alebo reakèných produktov. Pri
aplikácii takéhoto pomocného prípravku sa pouívajú
primerané osobné ochranné prostriedky.
(10) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti o autorizáciu do 120 dní odo dòa prijatia iadosti a urèených
náleitostí. Na základe iadosti o zmenu a doplnenie
autorizácie kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie; pôvodné rozhodnutie stráca platnos dòom právoplatnosti nového rozhodnutia.
(11) Pomocný prípravok môe by autorizovaný, len ak
a) je vzh¾adom na súèasné vedecké a technické poznatky
vyhodnotením dokumentaèného súboru údajov o pomocnom prípravku preukázané, e pouitie takého prípravku za obvyklých podmienok nemá kodlivý úèinok
na zdravie ¾udí, zvierat alebo ivotné prostredie,
b) neobsahuje perzistentné organické zneèisujúce látky,15)

§ 10 a 13 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Èl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
§ 27 a 28 zákona è. 405/2011 Z. z.
Nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
Zákon è. 67/2010 Z. z.
15
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických zneèisujúcich látkach,
ktorým sa mení a dopåòa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8, Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom
znení.
11
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c) plní funkciu na ktorú je urèený,
d) neobsahuje úèinnú látku uvedenú v osobitných
predpisoch16) okrem úèinných látok uvedených
v osobitnom predpise,17)
e) nie je klasifikovaný pod¾a osobitného predpisu14) ako
karcinogénny, mutagénny, toxický pre reprodukciu
kategórie 1A, 1B a 2 alebo ako narúajúci endokrinný
systém,18) ak ide o pouitie na rastliny alebo rastlinné
produkty urèené pre výrobu potravín alebo krmív.
(12) Ustanovenia odseku 11 písm. d) sa neuplatòujú
pri pomocných prípravkoch uvedených v odseku 9.
(13) Pomocný prípravok pod viacerými názvami mono
autorizova, ak sú splnené podmienky ustanovené odsekoch 1 a 3 a ak zloenie aktívnej zloky a pomocného prípravku je úplne identické so zloením aktívnej zloky
a pomocného prípravku, ktorý bol autorizovaný ako prvý,
a výrobca aktívnej zloky a pomocného prípravku je rovnaký ako výrobca aktívnej zloky a pomocného prípravku, ktorý bol autorizovaný ako prvý.
(14) Kontrolný ústav autorizuje pomocný prípravok
najviac na desa rokov.
§ 11
Vzájomné uznávanie
(1) Vzájomným uznávaním sa autorizuje pomocný
prípravok, ktorý bol vyrobený alebo uvedený na trh
v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo v Turecku alebo
vo vajèiarsku pod¾a národných predpisov, zabezpeèujúcich rovnaký stupeò ochrany zdravia ¾udí, zvierat
a ivotného prostredia a v rozsahu, ktorý spåòa poiadavky pod¾a § 10 ods. 11 písm. b), d) a e).
(2) iados o vzájomné uznávanie autorizácie predkladá iadate¾ kontrolnému ústavu. iadate¾ musí ma
miesto podnikania alebo sídlo v táte pod¾a odseku 1.
(3) K iadosti pod¾a odseku 2, ktorej náleitosti sú
uvedené vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom pod¾a § 30, iadate¾ prikladá
náleitosti pod¾a § 10 ods. 2 písm. a) a d) pod¾a poiadaviek uvedených v § 10 ods. 3.
(4) Na konanie o iadosti pod¾a odseku 2 sa vzahujú
ustanovenia § 10 ods. 4 a 5.
(5) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti pod¾a odseku 2 do 60 dní od prijatia úplnej iadosti. Do doby doruèenia odborného posudku kontrolnému ústavu sa konanie preruuje.
(6) Kontrolný ústav autorizuje pomocný prípravok
vzájomným uznávaním najviac na 10 rokov.
(7) O zamietnutí iadosti o autorizáciu vzájomným
uznávaním pomocného prípravku kontrolný ústav bezodkladne informuje ministerstvo.
16
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§ 12
Predåenie doby platnosti autorizácie,
prevod autorizácie, preskúmanie autorizácie
(1) Dobu platnosti autorizácie pomocného prípravku
mono predåi na základe iadosti podanej kontrolnému ústavu najneskôr es mesiacov pred uplynutím
doby platnosti pôvodnej autorizácie, ak pomocný prípravok aj naïalej spåòa ustanovenia § 10 ods. 11 alebo
§ 11 ods. 1. Okrem náleitostí uvedených vo veobecne
záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom
pod¾a § 30 môe kontrolný ústav poadova predloenie
náleitostí pod¾a § 10 ods. 2 a 3.
(2) Ak bola iados pod¾a odseku 1 podaná v lehote
kratej ako es mesiacov, kontrolný ústav môe takúto iados prija, ak jej oneskorené predloenie iadate¾
náleite odôvodní; inak kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí iadosti o predåenie doby platnosti autorizácie.
(3) Na konanie o iadosti pod¾a odseku 1 sa primerane vzahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 10.
(4) Dobu platnosti autorizácie pomocného prípravku
mono predåi aj opakovane. Kontrolný ústav môe
predåi dobu platnosti autorizácie pomocného prípravku, ak je to potrebné na posúdenie informácií, dokumentaèného súboru údajov alebo na vypracovanie
posudkov odbornými pracoviskami, na dobu potrebnú
na toto posúdenie alebo vypracovanie.
(5) Drite¾ autorizácie pomocného prípravku môe
poiada o prevod autorizácie na inú fyzickú osobu
 podnikate¾a alebo právnickú osobu, ktorá má miesto
podnikania alebo sídlo v èlenskom táte. iados predkladá kontrolnému ústavu. iadate¾ k iadosti prikladá
súhlas drite¾a autorizácie s prevodom a s navrhnutým
dátumom prevodu autorizácie a náleitosti pod¾a § 10
ods. 2 písm. a) a c) a pod¾a § 10 ods. 3. Na nového drite¾a autorizácie prechádzajú vetky práva a povinnosti
predchádzajúceho drite¾a autorizácie. Lehoty urèené
pôvodnému drite¾ovi autorizácie nie sú prevodom
autorizácie dotknuté. Platnos autorizácie pre prevádzajúceho drite¾a autorizácie stráca platnos dòom
právoplatnosti rozhodnutia o jej prevode. Kontrolný
ústav v rozhodnutí o prevode autorizácie uvedie deò,
ku ktorému sa prevod uskutoèní, a prípadnú lehotu na
dopredaj a spotrebovanie zásob pomocného prípravku
pod¾a doterajej autorizácie.
(6) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti pod¾a odseku 1 alebo odseku 5 do 60 dní odo dòa prijatia úplnej
iadosti.
(7) Kontrolný ústav môe preskúma autorizáciu pomocného prípravku, ak existujú pochybnosti, e niektorá z poiadaviek uvedených v § 10 ods. 11 alebo § 11
ods. 1 nie je splnená. Drite¾ autorizácie je povinný

) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1107/2009, pokia¾ ide o zoznam schválených úèinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11. 6. 2011) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo
na potravinách a krmivách rastlinného a ivoèíneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3.
2005) v platnom znení.
17
) Príloha IV nariadenia (ES) è. 396/2005 v platnom znení.
18
) Príloha II bod 3.6.5. nariadenia (ES) è. 1107/2009.
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predloi kontrolnému ústavu vetky informácie, údaje
a dokumentaèné súbory údajov, potrebné na preskúmanie autorizácie. Na konanie o preskúmaní autorizácie sa primerane vzahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a
10.
(8) Kontrolný ústav môe preveri údaje a informácie
predloené iadate¾om pod¾a odseku 1 alebo 5, pod¾a
§ 10 ods. 1 alebo 2 alebo § 11 ods. 2 alebo 3. Kontrolný
ústav môe vyadova predloenie nového súhlasu
pod¾a § 10 ods. 2 písm. c) pri posudzovaní iadosti
o zmenu a doplnenie autorizácie a iadosti o predåenie
doby platnosti autorizácie a pri preskúmaní autorizácie.
§ 13
Povolenie na úèely výskumu a vývoja
(1) iados o povolenie na pouitie neautorizovaného
pomocného prípravku alebo neautorizované pouitie
autorizovaného pomocného prípravku na úèely výskumu a vývoja sa predkladá kontrolnému ústavu. Povolenie sa nevyaduje, ak výskum a vývoj vykonáva
kontrolný ústav, Národné lesnícke centrum alebo certifikované pracovisko.19)
(2) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti pod¾a odseku 1 do 60 dní odo dòa jej doruèenia.
(3) V povolení môe kontrolný ústav uloi drite¾ovi
povolenia podmienky a opatrenia súvisiace so skladovaním, s manipuláciou, pouívaním pomocného prípravku alebo so znekodnením pomocného prípravku
a jeho obalu a oetrených rastlín alebo rastlinných produktov.
(4) Drite¾ povolenia pod¾a odseku 3 alebo certifikované pracovisko najneskôr sedem dní pred vykonaním
skúok písomne oznámi kontrolnému ústavu plánované vykonanie skúok.
(5) Rastliny alebo rastlinné produkty oetrené neautorizovaným pomocným prípravkom sa nesmú konzumova ani skrmova. Takéto rastliny alebo rastlinné
produkty je povinné znekodni alebo zabezpeèi ich
znekodnenie pracovisko, ktoré pouilo takýto pomocný prípravok. Náklady na znekodnenie znáa zadávate¾ skúok. Doklad preukazujúci znekodnenie oetrených rastlín alebo rastlinných produktov pracovisko
uchováva pä rokov a na poiadanie ho predloí kontrolnému ústavu.
§ 14
Povolenie na paralelný obchod
(1) Povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku na uvedenie na trh alebo na osobnú spotrebu
vydáva na základe iadosti kontrolný ústav. iadate¾
o povolenie musí ma miesto podnikania alebo sídlo
v táte pod¾a § 3 písm. e).
(2) K iadosti pod¾a odseku 1 iadate¾ prikladá
a) návrh etikety paralelného pomocného prípravku,
ktorou má by paralelný pomocný prípravok oznaèe19

) § 28 zákona è. 405/2011 Z. z.
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ný, v elektronickej forme a písomnej forme; návrh
etikety sa nepredkladá k iadosti o povolenie na paralelný obchod na osobnú spotrebu,
b) etiketu paralelného pomocného prípravku alebo jej
fotokópiu, s ktorou sa paralelný pomocný prípravok
uvádza na trh v táte pod¾a § 3 písm. e),
c) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského
registra iadate¾a o povolenie, ak je iadate¾ o povolenie v konaní o povolenie zastúpený, predkladá sa aj
výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského
registra zástupcu iadate¾a o povolenie; výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského registra
sa predkladá len pri prvej iadosti o povolenie, a ak
dolo k zmene údajov v obchodnom registri alebo
v ivnostenskom registri, výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského registra nesmie by starí ako tri mesiace,
d) vzorku prípravku, ktorý sa má uvies na trh, ak o to
kontrolný ústav poiada.
(3) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti pod¾a odseku 1 do 60 dní od doruèenia iadosti a jej náleitostí.
(4) Kontrolný ústav poiada prísluný orgán tátu
pôvodu pod¾a § 3 písm. e) o zaslanie informácií, potrebných na posúdenie, èi je pomocný prípravok identický
s referenèným pomocným prípravkom.
(5) Kontrolný ústav preruí konanie vo veci udelenia povolenia na paralelný obchod do doruèenia kompletných informácií uvedených v odseku 4. Ak prísluný orgán tátu pôvodu pod¾a § 3 písm. e) oznámi, e
poadované údaje k dispozícii nemá alebo nie sú kontrolnému ústavu doruèené v lehote 90 dní od doruèenia
iadosti pod¾a odseku 4, kontrolný ústav konanie zastaví.
(6) Kontrolný ústav povolí paralelný obchod pomocného prípravku v rozsahu autorizácie referenèného pomocného prípravku a pre rovnakú kategóriu pouívate¾ov. Doba platnosti povolenia na paralelný obchod
pomocného prípravku je rovnaká ako doba autorizácie
referenèného pomocného prípravku. Ak kontrolný ústav na iados drite¾a autorizácie referenèného pomocného prípravku autorizáciu alebo jej èas zruí, ale
podmienky uvedené v § 10 ods. 11 sú stále splnené,
platnos povolenia uplynie dòom, keï platnos autorizácie uplynie za schválených podmienok.
(7) Ak je pouitie referenèného pomocného prípravku autorizované v tank-mix kombinácii, kontrolný ústav rozhodne o povolení na paralelný obchod pomocného prípravku aj na takéto pouitie.
(8) Ak dôjde k zmene v autorizácii referenèného pomocného prípravku, ak ide o podmienky uvádzania na
trh alebo pouívania alebo o klasifikáciu, kontrolný ústav obdobne uskutoèní konanie o zmene v povolení na
paralelný obchod.
(9) Drite¾ autorizácie referenèného pomocného
prípravku nie je úèastníkom konania o povolení na paralelný obchod.
(10) Drite¾ povolenia na paralelný obchod na uvedenie pomocného prípravku na trh alebo na osobnú spo-
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trebu je povinný vies záznamy o èíslach arí a èíslach
povolení vetkých pomocných prípravkov povolených
na paralelný obchod a uvedených na trh alebo dovezených na osobnú spotrebu; arou je rovnorodé
mnostvo pomocného prípravku vyrobené v jednom výrobnom cykle, ktoré má spoloèné charakteristiky. Tieto
záznamy uchováva poèas piatich rokov od dátumu ich
uvedenia na trh alebo dovozu a na poiadanie ich predloí kontrolnému ústavu.
(11) Drite¾ povolenia na paralelný obchod na uvedenie pomocného prípravku na trh je povinný písomne
nahlási kontrolnému ústavu najneskôr do desa dní
odo dòa uvedenia paralelného pomocného prípravku
na trh èísla arí, mnostvo a miesto uskladnenia.
(12) Predaj pomocných prípravkov povolených na
paralelný obchod na osobnú spotrebu je zakázaný.
(13) Paralelný pomocný prípravok mono uvádza na
trh len
a) v obaloch uvedených v rozhodnutí o povolení,
b) zo tátu uvedeného v rozhodnutí o povolení,
c) s etiketou schválenou kontrolným ústavom.
(14) Paralelný pomocný prípravok urèený na osobnú
spotrebu sa môe dováa na územie Slovenskej republiky len v obaloch uvedených v rozhodnutí o povolení
a len zo tátu uvedeného v rozhodnutí o povolení. Paralelný pomocný prípravok na osobnú spotrebu sa musí
pouíva v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o povolení a v súlade s etiketou schválenou kontrolným ústavom.
§ 15
Preba¾ovanie pomocných prípravkov
(1) Preba¾ova sa môu len autorizované pomocné
prípravky na základe rozhodnutia kontrolného ústavu.
Ten, kto chce preba¾ova pomocné prípravky, predloí
kontrolnému ústavu
a) iados o prebalenie pomocného prípravku,
b) súhlas drite¾a autorizácie pomocného prípravku
s prebalením,
c) informácie o ve¾kosti, objeme a materiáli obalu, do
ktorého sa pomocný prípravok bude preba¾ova,
d) doklady uvedené v § 10 ods. 2 písm. a).
(2) Kontrolný ústav povolí preba¾ovanie pomocného
prípravku, ak iadate¾ predloí vetky náleitosti uvedené v odseku 1 a zároveò, ak obal, do ktorého sa má
pomocný prípravok preba¾ova, je schválený pod¾a
§ 10, 11 alebo § 12.
(3) Na etikete prebaleného pomocného prípravku
musí by okrem údajov uvedených v rozhodnutí uvedený dátum prebalenia a meno a priezvisko a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, ktorá pomocný prípravok
prebalila.
(4) Preba¾ovanie pomocného prípravku pod¾a odseku 1 musí drite¾ rozhodnutia o prebalení oznámi kontrolnému ústavu najneskôr sedem dní pred prebalením
20
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s uvedením miesta prebalenia a názvu a sídla subjektu,
ktorý tento pomocný prípravok preba¾uje.
(5) Na etikete prebaleného pomocného prípravku
musí by zrete¾ne vyznaèené èíslo are pridelené výrobcom pomocného prípravku.
§ 16
Poiadavky na klasifikáciu, oznaèovanie
a balenie pomocných prípravkov
(1) Pomocné prípravky sa musia klasifikova, oznaèova a bali pod¾a osobitného predpisu.14) Klasifikáciu
pomocného prípravku navrhuje iadate¾ o autorizáciu
alebo iadate¾ o povolenie, súlad navrhovanej klasifikácie s predloenou dokumentáciou a s osobitným
predpisom14) posudzuje kontrolný ústav a odborné pracoviská poverené pod¾a § 6.
(2) Pomocné prípravky uvádzané na trh musia by
oznaèené etiketou, ktorá je v súlade s rozhodnutím
kontrolného ústavu a v súlade s osobitnými predpismi.20) Informácie na etikete musia by èitate¾né, nezmazate¾né a uvedené v tátnom jazyku.11)
(3) Na etikete pomocného prípravku, na ktorý sa
nevzahujú osobitné predpisy,14) nesmú by uvedené
zavádzajúce informácie z h¾adiska moného ohrozenia
zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia.
(4) Drite¾ autorizácie alebo drite¾ povolenia pomocného prípravku, na ktorý sa nevzahujú osobitné predpisy,14) je povinný bali pomocné prípravky tak, aby ich
nebolo moné zameni s potravou, nápojom alebo krmivom.
(5) Zodpovednos za správnos údajov na etikete pomocného prípravku autorizovaného vzájomným uznávaním znáa drite¾ takto autorizovaného pomocného
prípravku.
§ 17
Zruenie autorizácie alebo jej èasti
alebo povolenia na paralelný obchod
(1) Kontrolný ústav zruí autorizáciu pomocného
prípravku alebo povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku, ak
a) zistí, e ara nebola stiahnutá z trhu do 30 dní odo
dòa rozhodnutia o stiahnutí pod¾a § 8 ods. 8 písm.
e),
b) sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe rozborom zistilo, e kvalitatívne alebo kvantitatívne
zloenie autorizovaného pomocného prípravku alebo povoleného pomocného prípravku nezodpovedá
údajom uvedeným v dokumentaènom súbore údajov
predloenom pri autorizácii pomocného prípravku
alebo povo¾ovaní pomocného prípravku,
c) drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku nepredloil na iados
kontrolného ústavu informácie, údaje a dokumentaèné súbory údajov alebo ak tieto informácie, údaje
a dokumentaèné súbory údajov neboli dostatoèné

) Napríklad nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení, zákon è. 67/2010 Z. z., zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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f)

g)

h)
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na preskúmanie existujúcej autorizácie pomocného
prípravku alebo povolenia pomocného prípravku,
drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku uvádza na trh pomocný
prípravok v rozpore s ustanoveniami tohto zákona
alebo osobitných predpisov,21) v rozpore s podmienkami a opatreniami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii pomocného prípravku alebo povolení pomocného prípravku alebo nesplnil podmienky a opatrenia
uloené v rozhodnutí o autorizácii pomocného prípravku alebo povolení pomocného prípravku,
zistí, e boli predloené nepravdivé údaje týkajúce sa
skutoèností, na ktorých základe bol pomocný prípravok autorizovaný alebo povolený,
sa poèas trvania platnosti autorizácie pomocného
prípravku alebo povolenia pomocného prípravku
zistí, e pomocný prípravok nespåòa podmienky
pod¾a § 10 ods. 11,
autorizácia pomocného prípravku v táte pôvodu
pod¾a § 3 písm. e) bola zruená z dôvodu jeho nedostatoènej úèinnosti alebo z dôvodu moného ohrozenia zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia,
bola zruená alebo uplynula autorizácia prípravku
na ochranu rastlín alebo autorizácia pomocného
prípravku, s ktorým bol daný pomocný prípravok
autorizovaný v tank-mix kombinácii,
o to poiada drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku.

(2) Kontrolný ústav zruí pouitie pomocného prípravku pod¾a § 13, ak
a) drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku nepredloil na iados
kontrolného ústavu informácie, údaje a dokumentaèné súbory údajov alebo ak tieto informácie, údaje
a dokumentaèné súbory údajov neboli dostatoèné
na prehodnotenie daného pouitia,
b) sa poèas trvania platnosti autorizácie pomocného
prípravku alebo povolenia pomocného prípravku
zistí, e dané pouitie pomocného prípravku u nespåòa podmienky pod¾a § 10 ods. 11,
c) pouitie pomocného prípravku v táte pôvodu pod¾a
§ 3 písm. e) bolo zruené z dôvodu nedostatoènej
úèinnosti pomocného prípravku alebo z dôvodu
ohrozenia zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia,
d) autorizácia tohto pouitia bola zruená pre prípravok na ochranu rastlín alebo pomocný prípravok,
s ktorým bol daný pomocný prípravok autorizovaný
v tank-mix kombinácii,
e) o to poiadal drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku.
(3) V rozhodnutí o zruení autorizácie pomocného
prípravku alebo povolenia pomocného prípravku alebo
o zruení niektorého pouitia pomocného prípravku
kontrolný ústav môe povoli dobu odkladu na uvádzanie na trh, skladovanie, pouívanie a znekodnenie
existujúcich zásob pomocných prípravkov v súlade
s dôvodmi zruenia autorizácie, povolenia alebo zrue21
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nia niektorého pouitia. Ak sa dôvody na zruenie
autorizácie, povolenia alebo na zruenie niektorého
pouitia netýkajú ohrozenia zdravia ¾udí, zvierat alebo
ivotného prostredia, doba odkladu je najviac es mesiacov na uvedenie na trh a najviac ïalí jeden rok na
skladovanie, pouívanie a znekodnenie existujúcich
skladových zásob.
(4) Po uplynutí doby platnosti autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku je
doba odkladu na uvádzanie na trh najviac es mesiacov a na skladovanie, pouívanie a znekodnenie existujúcich skladových zásob najviac jeden rok od uplynutia doby odkladu na uvádzanie na trh.
(5) Drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo
drite¾ povolenia, dovozca alebo nimi poverená osoba
musí preukázate¾ným a úèinným spôsobom bezodkladne informova kadého, kto od neho pomocný prípravok odobral, o zruení autorizácie alebo povolenia,
o dôvodoch zruenia alebo zmeny a o lehotách urèených prísluným rozhodnutím a zabezpeèi prevzatie
a znekodnenie pomocných prípravkov najneskôr do
troch mesiacov od zruenia autorizácie pomocného prípravku alebo zruenia povolenia pomocného prípravku. Na výzvu sú dritelia autorizácie pomocného prípravku
alebo
dritelia
povolenia
pomocného
prípravku, dovozcovia pomocného prípravku alebo
nimi poverené osoby uvádzajúce pomocné prípravky na
trh povinní preukáza kontrolnému ústavu, e túto povinnos splnili.
(6) Po zruení autorizácie pomocného prípravku alebo povolenia pomocného prípravku alebo po uplynutí
doby platnosti autorizácie alebo povolenia pomocného
prípravku je kadý, kto pomocný prípravok odobral,
povinný vráti pomocný prípravok drite¾ovi autorizácie, drite¾ovi povolenia alebo dovozcovi alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím
doby odkladu.
(7) Drite¾ autorizácie pomocného prípravku, povolenia pomocného prípravku alebo dovozca pomocného
prípravku alebo nimi poverená osoba je povinný pomocný prípravok bezodkladne prevzia a zabezpeèi
jeho znekodnenie.
(8) Náklady, ktoré vzniknú vrátením pomocného prípravku, je povinný uhradi drite¾ autorizácie pomocného prípravku, povolenia pomocného prípravku alebo
dovozca pomocného prípravku alebo ním poverená
osoba. Ten, kto si nesplní povinnos pod¾a odseku 6, je
povinný vykona znekodnenie pomocného prípravku
na vlastné náklady najneskôr v lehote urèenej rozhodnutím kontrolného ústavu.
§ 18
Obmedzené a kontrolované
pouitie pomocného prípravku
(1) Povolenie uvedenia pomocného prípravku na trh,
ktorý nespåòa podmienky pod¾a § 10 a 11, na úèel ob-

) Napríklad zákon è. 67/2010 Z. z., zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 404/2007 Z. z. o veobecnej
bezpeènosti výrobkov.
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medzeného a kontrolovaného pouitia, najviac na
120 dní, na zabezpeèenie potrieb po¾nohospodárstva
a lesníctva, ktoré nemono zabezpeèi iným spôsobom,
môe udeli ministerstvo. Ministerstvo v povolení urèí
podmienky pre uvedenie pomocného prípravku na trh
a pre jeho pouitie.
(2) iadate¾ spolu so iadosou o povolenie pod¾a odseku 1 predkladá údaje o aplikácii, návod na pouitie,
návrh etikety a kartu bezpeènostných údajov22) pre pomocný prípravok v tátnom jazyku.11)
(3) Ministerstvo rozhodne o iadosti na základe stanoviska kontrolného ústavu alebo Národného lesníckeho centra a posudku odborného pracoviska povereného pod¾a § 6.
§ 19
Adjuvanty
Na pomocné prípravky, ktoré sú adjuvantmi23) sa
ustanovenia tohto zákona vzahujú do doby prijatia podrobných pravidiel ich autorizácie vrátane poiadaviek
na údaje a postupov oznaèovania, hodnotenia, posudzovania a rozhodovania pod¾a osobitného predpisu.24)
§ 20
Podmienky uvádzania pomocných prípravkov na trh
(1) Drite¾ autorizácie pomocného prípravku alebo
povolenia pomocného prípravku je povinný bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu vetky nové informácie
o moných kodlivých úèinkoch pomocného prípravku
na zdravie ¾udí, zvierat alebo na ivotné prostredie.
(2) Distribútor je povinný pri predaji pomocných prípravkov poskytnú pouívate¾ovi poradenstvo, najmä
informácie týkajúce sa ohrozenia zdravia ¾udí, zvierat
alebo ivotného prostredia.
(3) Uvádza pomocné prípravky na trh na trhových
miestach a samoobslunou formou predaja je zakázané.
(4) Kadý, kto uvádza na trh pomocné prípravky
prostredníctvom internetového predaja, je povinný
a) ponúka iba pomocné prípravky autorizované alebo
povolené na paralelný obchod pod¾a tohto zákona,
b) prostredníctvom internetu zverejni
1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo obchodné meno
a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefónne èíslo,
adresu elektronickej poty, identifikaèné èíslo organizácie,
2. opis a cenu tovaru alebo poskytnutej sluby,
3. platobné, dodacie a obchodné podmienky na dodanie tovaru.
(5) iadate¾ o autorizáciu pomocného prípravku alebo o povolenie pomocného prípravku alebo drite¾
autorizácie alebo povolenia pomocného prípravku je
22

Èiastka 93

povinný na poiadanie poskytnú kontrolnému ústavu
v urèenej lehote
a) bezodplatne vzorku pomocného prípravku a analytické tandardy jeho zloiek s najmenej dvojroènou
dobou ich pouite¾nosti,
b) rozsah hodnôt fyzikálno-chemických vlastností pomocného prípravku,
c) návod na pouitie pomocného prípravku.
(6) Autorizácia pomocného prípravku alebo povolenie pomocného prípravku nie sú prenosné a nepodliehajú konkurznému alebo exekuènému konaniu.
(7) Pomocný prípravok sa stáva odpadom a nesmie
sa uvádza na trh a ani pouíva, ak
a) ho nemono identifikova,
b) sa nachádza v pokodenom obale, prièom dolo
k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c) uplynula doba odkladu alebo
d) kontrolný ústav nepovolil dobu odkladu.
§ 21
Ochrana údajov
(1) iadate¾ pod¾a § 10 môe v dokumentaènom súbore
údajov predkladanom kontrolnému ústavu oznaèi údaje,
ktoré sa nesmú poskytnú tretím osobám, a písomne
poiada kontrolný ústav, aby s oznaèenými údajmi nakladal ako s údajmi podliehajúcimi osobitnej ochrane.
(2) Osobitná ochrana údajov pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na
a) údaje o mene, priezvisku a mieste podnikania, ak je
iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾; názve, sídle
alebo organizaènej jednotke, ak je iadate¾om právnická osoba; na identifikaèné údaje výrobcu pomocného prípravku,
b) názvy a koncentrácie prítomných aktívnych zloiek
v pomocnom prípravku alebo názov pomocného prípravku,
c) názvy látok obsiahnutých v pomocnom prípravku,
ktoré sú nebezpeèné a prispievajú k ich klasifikácii,
d) fyzikálne a chemické údaje o pomocnom prípravku
alebo o aktívnej zloke s výnimkou identifikaèných
èísel, chemického vzorca a chemického názvu iných
látok v òom obsiahnutých, ako sú látky uvedené
v písmenách b) a c),
e) verejne dostupnú odbornú literatúru o pomocnom
prípravku a jeho aktívnej zloke,
f) spôsoby znekodòovania pomocného prípravku alebo jeho obalu,
g) súhrn výsledkov testov a skúok na úèel urèenia
úèinnosti pomocného prípravku a na urèenie pôsobenia pomocného prípravku na ohrozenie zdravia
¾udí, zvierat a na ivotné prostredie,
h) opatrenia na zníenie nebezpeèenstva pri manipulácii, skladovaní, preprave a pouívaní pomocného
prípravku,

) Èl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zruení
nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
23
) Èl. 2 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) è. 1107/2009.
24
) Èl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
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i) kartu bezpeènostných údajov,22)
j) analytické metódy,
k) postupy a opatrenia v prípade úniku pomocného prípravku alebo aktívnej zloky,
l) pokyny pre prvú pomoc poskytovanú osobám, ktoré
pouívajú pomocný prípravok alebo aktívnu zloku.

vom pod¾a § 4 písm. f) najmenej raz roène vo vestníku
a na webovom sídle ministerstva.

(3) Údaje podliehajúce osobitnej ochrane pod¾a odseku 1 sa môu poskytnú len
a) odborným pracoviskám vykonávajúcim hodnotenie
pomocného prípravku,
b) Toxikologickému informaènému centru Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie,
c) colným orgánom,
d) prísluným orgánom tátov, ktoré sú zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Európskej komisii.

(1) Letecká aplikácia pomocných prípravkov sa môe
vykonáva len na základe povolenia.

(4) Subjekty uvedené v odseku 3 písm. a) a c) nesmú
poskytova alebo sprístupòova údaje podliehajúce
osobitnej ochrane ïalím osobám.
(5) Ak vlastník dokumentaèného súboru údajov zverejní údaje podliehajúce osobitnej ochrane, iadate¾
pod¾a § 10 a 13 alebo drite¾ autorizácie alebo povolenia pomocného prípravku, sú povinní informova o tom
kontrolný ústav. S týmito údajmi sa nenakladá ako
s údajmi podliehajúcimi osobitnej ochrane.
(6) Kontrolný ústav nesmie poui dokumentaèný
súbor údajov predloený iadate¾om pod¾a § 10 a 13
alebo drite¾om autorizácie v prospech iného iadate¾a
alebo drite¾a autorizácie.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa neuplatòuje, ak iadate¾
pod¾a § 10 a 13 predloil kontrolnému ústavu písomný
súhlas pod¾a § 10 ods. 2 písm. c).
§ 22
Zoznam autorizovaných pomocných
prípravkov a pomocných prípravkov
povolených na paralelný obchod
(1) Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov
a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod obsahuje najmä:
a) obchodný názov autorizovaného pomocného prípravku alebo povoleného pomocného prípravku,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a
autorizácie alebo drite¾a povolenia,
c) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu pomocného prípravku,
d) formulaènú úpravu,
e) názov a mnostvo kadej aktívnej zloky, ak ju pomocný prípravok obsahuje,
f) èíslo autorizácie alebo èíslo povolenia,
g) dobu platnosti autorizácie alebo povolenia,
h) rozsah pouitia,
i) klasifikáciu pod¾a osobitného predpisu.14)
(2) Ministerstvo zverejòuje zoznam autorizovaných
pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod vedený kontrolným ústa25
26

§ 23
Letecká aplikácia pomocných prípravkov

(2) Profesionálny pouívate¾, ktorý chce letecky aplikova pomocné prípravky, predkladá jednotlivú iados
alebo hromadnú iados príslunému orgánu. Súèasou iadosti je aj plán aplikácie pomocných prípravkov a spracovaný mapový materiál.
(3) Rozhodnutie o povolení na leteckú aplikáciu pomocných prípravkov vydáva
a) prísluný orgán ochrany prírody pod¾a osobitného
predpisu;25) rozhodnutie zasiela aj kontrolnému ústavu, alebo
b) kontrolný ústav pre oblasti, na ktoré sa osobitný
predpis25) nevzahuje; rozhodnutie zasiela aj príslunému orgánu ochrany prírody.
(4) Súèasou rozhodnutia o povolení sú opatrenia,
aby sa zabezpeèilo, e pri leteckej aplikácii nedôjde
k kodlivým úèinkom na zdravie ¾udí, zvierat alebo
ivotné prostredie.
(5) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba
zodpovedná za zabezpeèenie aplikácií prostredníctvom
leteckého postreku, ktorým je aplikácia pomocných
prípravkov z lietadla alebo helikoptéry, musí by drite¾om osvedèenia o kontrole a osvedèenia pod¾a osobitného predpisu.26)
(6) Pomocné prípravky aplikované letecky musia by
uvedené v zozname pod¾a § 22 a posúdené odbornými
pracoviskami na leteckú aplikáciu.
(7) Lietadlá alebo helikoptéry na leteckú aplikáciu
pomocných prípravkov musia by vybavené prísluenstvom, ktoré predstavuje najlepiu dostupnú technológiu na zníenie úletu postrekovej hmly.
(8) Kontrolu dodriavania ustanovení v oblasti leteckých aplikácií pomocných prípravkov vykonáva kontrolný ústav.
(9) Leteckú aplikáciu vykonáva fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba spôsobilá pod¾a odseku 5, ktorá
a) ju vykonáva v dohodnutom rozsahu, kvalite a v urèenom termíne,
b) overuje správnos mapového materiálu, oboznamuje
sa s plánom aplikácie pomocného prípravku a riadi
sa pokynmi vyplývajúcimi z rozhodnutia o povolení
pod¾a odseku 4,
c) v prípade potreby vykonáva na zemi alebo vo vzduchu rekognoskáciu plôch urèených na oetrenie,
d) ju vykonáva pod¾a pokynov profesionálneho
pouívate¾a pod¾a odseku 2 a pod¾a metodík na aplikáciu so zrete¾om na meteorologické podmienky,
aby tieto umoòovali dosiahnu poadovanú kvalitu

) § 13 ods. 2 písm. h) zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
) § 12 a 14 ods. 1 písm. b) zákona è. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a úèinnos zásahu za súèasného dodrania podmienok ochrany zdravia ¾udí, zvierat a ivotného prostredia,
e) oznamuje profesionálnemu pouívate¾ovi pod¾a odseku 2 najmenej 24 hodín pred jej zaèatím pripravenos na jej vykonanie a pripravenos na prílet lietadla,
f) pred jej zaèatím, ak sa plánuje pouitie ve¾mi toxického pomocného prípravku alebo toxického pomocného prípravku, predkladá profesionálnemu
pouívate¾ovi pod¾a odseku 2 osvedèenie o odbornej
spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu,27)
g) oznamuje profesionálnemu pouívate¾ovi pod¾a odseku 2 po jej ukonèení írku neoetrených pásov pri
okraji pozemkov a mimoriadne skutoènosti, ktoré sa
pri jej výkone vyskytli.
(10) Profesionálny pouívate¾
a) udriava primeraný stav letiska,
b) urèuje pomocný prípravok a jeho aplikaènú dávku
pod¾a etikety pomocného prípravku,
c) oboznamuje najmenej 48 hodín pred výkonom leteckej aplikácie chovate¾ov vèiel a dotknuté obyvate¾stvo o jej plánovanom výkone a to spôsobom v mieste
obvyklým,
d) zabezpeèuje poèas vykonávania leteckej aplikácie na
pracovnom letisku pohotovostné vozidlo, mobilný
telefón a dostupnos potrebného mnostva úitkovej
a pitnej vody,
e) zabezpeèuje na letisku odborne spôsobilý personál
na plnenie aplikaèného zariadenia,
f) zabezpeèuje pouèenie vetkých osôb prítomných pri
výkone leteckej aplikácie o èinnostiach v prípade havárie,
g) zabezpeèuje zabránenie pohybu osôb a technických
prostriedkov po letisku,
h) ak je pri výkone leteckej aplikácie spôsobená koda,
zvoláva pracovnú komisiu zloenú zo zástupcov profesionálneho pouívate¾a , fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby pod¾a odseku 9 a pokodeného, ak bola koda spôsobená tretej osobe, aj
fytoinpektora pod¾a § 7 ods.1 písm. e) a zástupcu
poisovne.
§ 24

Èiastka 93

vom colný úrad prepustí pomocné prípravky do navrhovaného colného reimu.
(3) Sprievodná dokumentácia pomocného prípravku
dováaného z tretích krajín musí obsahova
a) kartu bezpeènostných údajov,22)
b) dodací list s uvedením èísel arí dováaných pomocných prípravkov,
c) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a alebo obchodné meno a sídlo, ak ide právnickú osobu výrobcu, dovozcu a príjemcu,
d) údaje o dopravnom prostriedku, mieste vstupu,
mnostve a balení pomocného prípravku.
(4) Dovoz pomocných prípravkov pre osobnú spotrebu z tretích krajín je zakázaný.
§ 25
Vedenie záznamov o pomocných
prípravkoch a nahlasovanie údajov
(1) Výrobcovia, dodávatelia, distribútori, dovozcovia
a vývozcovia pomocných prípravkov sú povinní vies
záznamy o pomocných prípravkoch, ktoré vyrábajú,
dováajú, vyváajú, skladujú a uvádzajú na trh a uchováva ich najmenej pä rokov.
(2) Profesionálni pouívatelia pomocných prípravkov
sú povinní vies záznamy o pomocných prípravkoch,
ktoré pouívajú a uchováva ich najmenej tri roky.
(3) Záznamy pod¾a odsekov 1 a 2 sa sprístupòujú
kontrolnému ústavu.
(4) Profesionálny pouívate¾ v lesnom hospodárstve
je povinný predklada evidenciu spotreby pomocných
prípravkov Národnému lesníckemu centru kadoroène
k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka.
(5) Profesionálny pouívate¾, s výnimkou profesionálneho pouívate¾a uvedeného v odseku 4, je povinný
predklada evidenciu spotreby pomocných prípravkov
kontrolnému ústavu kadoroène k 15. decembru prísluného kalendárneho roka.

(1) Dováa pomocné prípravky mono len autorizované alebo povolené pod¾a tohto zákona. Oprávnený
dováa pomocné prípravky je drite¾ autorizácie alebo
drite¾ povolenia. Iná fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba je oprávnená dováa pomocné prípravky len so súhlasom drite¾a autorizácie alebo
drite¾a povolenia.

(6) Dritelia autorizácie pomocného prípravku alebo
dritelia povolenia pomocných prípravkov, s výnimkou
povolenia pod¾a § 13, sú povinní predloi kontrolnému
ústavu kadoroène vetky údaje, ktoré sa týkajú objemu predaja pomocných prípravkov najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka; nahlasovacia povinnos sa vzahuje aj na prípady, keï
v príslunom kalendárnom roku nebolo uvedené na trh
iadne mnostvo autorizovaného pomocného prípravku alebo povoleného pomocného prípravku.

(2) Dováané pomocné prípravky podliehajú okrem
colného doh¾adu aj doh¾adu kontrolného ústavu. Na
základe záverov kontroly vykonanej kontrolným ústa-

(7) Kontrolný ústav a Národné lesnícke centrum zaobchádza s údajmi uvedenými v odsekoch 4 a 6 pod¾a
osobitného predpisu.28)

Dovoz pomocných prípravkov

27

) § 16 ods. 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
28
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej tatistike a o zruení nariadenia (ES, Euratom) è. 1101/2008 o prenose dôverných tatistických údajov tatistickému úradu Európskych spoloèenstiev, nariadenia Rady (ES)
è. 322/97 o tatistike Spoloèenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o zaloení Výboru pre tatistické programy Európskych spoloèenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
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§ 26
Reklama
(1) Reklama je povolená len na pomocné prípravky
autorizované alebo povolené na paralelný obchod a len
v rozsahu autorizovaného alebo povoleného pouitia.
(2) Súèasou reklamy pomocného prípravku sú upozornenia: Pouívajte pomocný prípravok bezpeèným
spôsobom. Pred pouitím si vdy preèítajte etiketu a informácie o pomocnom prípravku. Tieto upozornenia
musia by v rámci celej reklamy ¾ahko èitate¾né a jasne
odlíite¾né.
(3) Reklama nesmie obsahova textové ani grafické
informácie, ktoré by mohli by zavádzajúce z h¾adiska
moného ohrozenia zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia, ako sú najmä termíny s nízkym rizikom, netoxický alebo nekodný.
(4) Reklama nesmie obsahova iadne vizuálne zobrazenia potenciálne nebezpeèných postupov, ako
mieanie alebo aplikáciu bez dostatoèného ochranného odevu ani iadne pouitie v blízkosti jedla alebo
pouitie pri deoch alebo v ich blízkosti.
(5) Reklama alebo propagaèný materiál musí upozorni na primerané varovné vety a symboly uvedené na
etikete.
(6) Reklama a propagaèný materiál nesmú informova spôsobom, ktorý je klamlivý.
§ 27
Úhrada nákladov
(1) iadate¾, drite¾ autorizácie, drite¾ povolenia na
paralelný obchod alebo povolenia na úèely výskumu
a vývoja alebo osoba pod¾a § 7, uhrádza náklady na
a) odborné posúdenie jednotlivými odbornými pracoviskami a kontrolným ústavom alebo za iné èinnosti
vykonávané na uplatnenie tohto zákona,
b) odber a rozbor vzoriek pomocných prípravkov, pri
ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosami uvedenými v dokumentaènom súbore údajov predloenom na autorizáciu alebo povolenie,
c) odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na urèenie obsahu pomocných prípravkov,
ich aktívnych zloiek alebo rezíduí pri potvrdení poruenia tohto zákona alebo osobitných predpisov.29)
(2) Výku úhrady pod¾a odseku 1 urèí kontrolný ústav alebo odborné pracoviská pod¾a preukázate¾ne vynaloených oprávnených nákladov.
(3) Náklady pod¾a odseku 1 písm. a) sa uhrádzajú
priamo prísluným odborným pracoviskám alebo kontrolnému ústavu. iadate¾, drite¾ autorizácie, drite¾
povolenia na paralelný obchod alebo povolenia na úèely výskumu a vývoja je povinný uhradi náklady za vykonanú èinnos aj pri neschválení iadosti.
29
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(4) Orgán kontroly neposkytuje náhradu za odobraté
vzorky.
§ 28
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) dovezie, uvedie na trh alebo pouije pomocný prípravok, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený pod¾a
tohto zákona,
b) marí výkon kontroly tým, e fytoinpektorovi bráni
vo výkone oprávnenia pod¾a § 8, 9, 23 alebo 24,
c) nevykoná opatrenie nariadené kontrolným ústavom.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 uloí kontrolný ústav pokutu do 500 eur; pokutu mono uloi aj v blokovom konaní.
(3) Ak do jedného roka odo dòa uloenia pokuty
dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré
bola pokuta uloená, kontrolný ústav uloí pokutu a
do dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v odseku 2.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon
neustanovuje inak.
§ 29
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 600 eur do
3 300 eur, ak
a) nevedie záznamy pod¾a § 25 ods. 1 alebo ods. 2 alebo
sa v týchto záznamoch zistia nepravdivé alebo neúplné údaje a informácie,
b) pouije pomocný prípravok mimo autorizovaného
alebo povoleného rozsahu pouitia, v rozpore s podmienkami pouitia uvedenými v etikete, v rozpore
s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) alebo v rozpore
s podmienkami uvedenými v osobitných predpisoch,29)
c) koná v rozpore s ustanoveniami § 17 ods. 6 alebo
ods. 8,
d) neplní povinnosti ustanovené v § 14 ods. 10 alebo
ods.11,
e) pouije pomocný prípravok, ktorý sa stal odpadom
pod¾a § 20 ods. 7,
f) prebalí pomocný prípravok bez povolenia pod¾a § 15
alebo v rozpore s týmto povolením.
(2) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 300 eur do
16 500 eur, ak
a) uvádza na trh pomocný prípravok v rozpore s rozhodnutím o autorizácii alebo povolení alebo v rozpore s povolením pod¾a § 18,
b) pouije pomocný prípravok, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený pod¾a tohto zákona,

) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
30
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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c) nevykoná opatrenie nariadené pod¾a § 8 ods. 8 alebo
ods. 10,
d) nesplní si povinnos pod¾a § 25 ods. 4 a 6,
e) objedná si reklamu, robí reklamu, uverejní reklamu
alebo dá uverejni reklamu pomocného prípravku
v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
f) oznaèí pomocný prípravok etiketou v rozpore s rozhodnutím o autorizácii alebo povolení alebo v rozpore s povolením pod¾a § 18,
g) neprevezme alebo neznekodní pomocný prípravok
po zruení autorizácie alebo povolenia na paralelný
obchod alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie
alebo povolenia pod¾a § 17 ods. 7,
h) nesplní povinnosti uvedené v povolení pod¾a § 13
ods. 3,
i) skladuje pomocné prípravky, manipuluje s nimi
a nakladá s ich obalmi a zvykami v rozpore s § 7
ods. 1 písm. c),
j) neposkytne súèinnos fytoinpektorovi pri výkone
oprávnení pod¾a § 8 ods. 1, § 9, 23 alebo § 24 alebo
pracovníkovi colného úradu pri výkone oprávnení
pod¾a § 24,
k) na poiadanie nesprístupní záznamy kontrolnému
ústavu pod¾a § 25 ods. 3,
l) nedodriava pokyny orgánov tátnej správy v oblasti
pomocných prípravkov pod¾a § 7 ods. 1 písm. e).
m) poruí ustanovenie § 14 ods. 14.
(3) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 16 500 eur do
33 100 eur, ak
a) uvedie na trh pomocný prípravok, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený pod¾a tohto zákona,
b) uvedie na trh alebo pouije pomocný prípravok urèený pre neprofesionálnych pouívate¾ov, prièom tento
pomocný prípravok nebol na tento úèel autorizovaný
alebo povolený,
c) uvedie na trh pomocný prípravok v rozpore s podmienkami a povinnosami uvedenými v rozhodnutí
o autorizácii alebo povolení alebo v povolení pod¾a
§ 18 alebo v rozpore s podmienkami uvedenými na
etikete,
d) uvedie na trh pomocný prípravok po zruení autorizácie alebo povolenia alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie alebo povolenia alebo po uplynutí
doby odkladu na predaj a distribúciu,
e) uvedie na trh pomocný prípravok v rozpore s ustanoveniami § 20 ods. 3 a 4,
f) neoznámi kontrolnému ústavu informácie pod¾a
§ 20 ods. 1,
g) uvedie na trh pomocný prípravok, v ktorom vykonal
zmenu bez schválenia uvedenej zmeny,
h) uvedie na trh pomocný prípravok klasifikovaný, balený alebo oznaèený v rozpore s § 16,
i) nesplní povinnos uvedenú v rozhodnutí o autorizácii alebo povolení alebo uvedenú v povolení pod¾a
§ 18,
j) nepredloí kontrolnému ústavu vetky informácie,
údaje a dokumentaèné súbory údajov potrebné na
preskúmanie autorizácie pod¾a § 12 ods. 7,
k) vykoná leteckú aplikáciu pomocného prípravku
v rozpore s ustanoveniami § 23,
l) predloí nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo
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informácie týkajúce sa skutoèností, na základe ktorých bol pomocný prípravok autorizovaný alebo
povolený,
m) prevedie autorizáciu pomocného prípravku na inú
fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu
bez schválenia pod¾a § 12 ods. 5,
n) poruí ustanovenie § 14 ods. 12.
(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa kontrolný ústav dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo
dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos
protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia ¾udí,
zvierat alebo ivotného prostredia, èas trvania protiprávneho konania a následky protiprávneho konania.
(6) Kontrolný ústav môe v rozhodnutí o uloení pokuty uloi povinnos tomu, kto koná v rozpore s týmto
zákonom, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na
nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré
mu bola pokuta uloená. Ak opatrenia v urèenej lehote
nevykoná, kontrolný ústav mu môe uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(7) Ak ten, komu bola uloená pokuta, poruí do jedného roka odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
o uloení pokuty opakovane povinnos, za ktorú mu
bola uloená pokuta, uloí mu kontrolný ústav pokutu
a do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(8) Uloená pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení,
ak v rozhodnutí o uloení pokuty nie je urèená dlhia
lehota splatnosti.
(9) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 30
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podmienky, postupy a lehoty na uplatnenie ustanovení o autorizácii, o jej zmene a doplnení, vzájomnom uznávaní a prevode autorizácie, povo¾ovaní pomocných prípravkov na paralelný obchod a na úèely
výskumu a vývoja, povo¾ovaní pomocných prípravkov pod¾a § 18, ich preba¾ovaní a podrobnosti o podávaných iadostiach a náleitostiach, dokumentaènom súbore údajov, obsahu súhlasu vlastníka
dokumentaèného súboru údajov pod¾a § 10 ods. 2
písm. c), predkladaní údajov a informácií a o obsahu
rozhodnutia pod¾a § 10 a 12 a § 14 a 15,
b) obsah a formát etikety,
c) podmienky, postupy a lehoty k skúkam úèinnosti
a podrobnosti o podávaní iadostí a ich náleitostiach a o oznamovaní plánovaného vykonania skúok,
d) podrobnosti o oznaèovaní pomocných prípravkov
z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vtáky, vodné organizmy, vèely, uitoèné èlánkonoce a vodné zdroje,
e) zásady a opatrenia na ochranu zdravia ¾udí, zvierat,
ivotného prostredia, necie¾ových organizmov a oso-
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bitných oblastí pri pouívaní pomocných prípravkov,
f) podmienky, poiadavky a postup leteckej aplikácie pomocných prípravkov, predkladanie iadosti o povolenie leteckej aplikácie a podrobnosti o spracovanom
mapovom materiáli a pláne aplikácie pod¾a § 23 ods. 2,
g) podmienky a postupy pri vedení záznamov o pomocných prípravkoch a nahlasovaní údajov, podmienky
a postupy na skladovanie, manipuláciu, riedenie
a mieanie pomocných prípravkov, manipuláciu
s obalmi a zvykami pomocných prípravkov, znekodòovaní zmesí z nádrí po aplikácii pomocných
prípravkov a podrobnosti o èistení pouitých aplikaèných zariadení.
§ 31
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní31) okrem konania,
predmetom ktorého je
a) vypracovanie odborných posudkov kontrolným ústavom pod¾a § 4 písm. b), národným lesníckym centrom pod¾a § 5 písm. b) a odbornými pracoviskami
pod¾a § 6 ods. 1 písm. e),
b) vydanie povolenia pod¾a § 18.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a § 8 ods. 8 a 10
nemá odkladný úèinok.
(3) Kontrolný ústav konanie zastaví okrem dôvodov
pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,32) aj ak
a) doba platnosti autorizácie pomocného prípravku
uplynula alebo autorizácia pomocného prípravku
bola zruená,
b) doba platnosti autorizácie referenèného pomocného
prípravku uplynula alebo autorizácia referenèného
pomocného prípravku bola zruená,
c) odpadol dôvod konania zaèatého na základe iadosti
podanej iadate¾om.
§ 32
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Dritelia registrácií alebo povolení iných prípravkov sa na úèely tohto zákona rozumejú drite¾mi autorizácie pomocných prípravkov. Iné prípravky sa na úèely tohto zákona rozumejú pomocnými prípravkami.
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vydané rozhodnutia sa povaujú za rozhodnutia pod¾a
tohto zákona.
(4) Dritelia registrácií súbených dovozov iných prípravkov alebo povolení na súbený dovoz iných prípravkov sa pod¾a tohto zákona rozumejú drite¾mi povolení na paralelný obchod pomocných prípravkov.
Rozhodnutia o registrácii alebo povolení na súbený
dovoz iného prípravku vydané do 31. decembra 2013
sa rozumejú povoleniami na paralelný obchod pomocného prípravku a sú platné do doby v nich uvedenej.
(5) Dritelia rozhodnutí o prebalení iných prípravkov
sa rozumejú drite¾mi autorizácií pomocných prípravkov pre neprofesionálnych pouívate¾ov. Rozhodnutia
o prebalení iných prípravkov vydané do 31. decembra
2013 sa rozumejú rozhodnutiami o autorizácii pomocných prípravkov pre neprofesionálnych pouívate¾ov
vydanými pod¾a tohto zákona a sú platné do doby
v nich uvedenej. Kontrolný ústav nepredåi dobu platnosti autorizácie pomocných prípravkov, ak sa na ne
vzahuje obmedzenie pod¾a tohto zákona.
(6) Drite¾ registrácie iného prípravku, platnos ktorej uplynie do 30. júna 2014, môe poiada
o predåenie doby platnosti autorizácie pod¾a tohto zákona. iados je potrebné predloi najneskôr do
31. marca 2014.
(7) Pomocné prípravky uvedené na trh do 31. decembra 2013, ktoré nie sú autorizované alebo povolené, je
moné uvádza na trh alebo pouíva najviac do
30. júna 2015. Po tejto lehote je moné takýto pomocný
prípravok uvádza na trh a pouíva len vtedy, ak je
autorizovaný alebo povolený. iados o autorizáciu pomocného prípravku pod¾a § 10 alebo iados o vzájomné uznávanie autorizácie pod¾a § 11, alebo iados o povolenie na paralelný obchod pod¾a § 14 sa predkladá
najneskôr do 30. júna 2014.
(8) Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu
rastlín, ktoré pod¾a tohto zákona patria medzi pomocné
prípravky a boli registrované do 31. decembra 2013, sa
povaujú za rozhodnutia o autorizácii prípravkov na
ochranu rastlín34) a sú platné do doby v nich uvedenej.
Po uplynutí doby platnosti autorizácie uvedených prípravkov nemono poiada o obnovenie autorizácie.34)
§ 33
Závereèné ustanovenie

(2) Rozhodnutia o registrácii iných prípravkov vydané do 31. decembra 2013 alebo rozhodnutia o vzájomnom uznávaní autorizácie adjuvantov vydané pod¾a
osobitného predpisu33) sa na úèely tohto zákona rozumejú rozhodnutiami o autorizácii pomocných prípravkov a sú platné do doby v nich uvedenej.

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov.35)

(3) Konania o iných prípravkoch zaèaté do 31. decembra 2013 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov;

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení záko-

31

)
)
33
)
34
)
35
)
32

Èl. II

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
§ 30 zákona è. 71/1967 Zb.
Zákon è. 405/2011 Z. z.
§ 16 zákona è. 405/2011 Z. z.
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, Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998) v platnom znení.
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na Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
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è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013, zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z., zákona
è. 213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona
è. 319/2013 Z. z. a zákona è. 347/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v èasti III PÔDOHOSPODÁRSTVO sa poloka 47 dopåòa písmenami p)
a x), ktoré znejú:
p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín
33 eur,
q) predåenie doby platnosti autorizácie pomocného
prípravku v ochrane rastlín 33 eur,
r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín
33 eur,
s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín 33 eur,
t) povolenie na pouívanie pomocného prípravku
v ochrane rastlín na úèely výskumu a vývoja 33 eur,
u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín 33 eur,
v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín
vzájomným uznávaním 33 eur,
z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane
rastlín na inú fyzickú osobu  podnikate¾a alebo
právnickú osobu 16,50 eur,
x) povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov
v ochrane rastlín pod¾a osobitného predpisu.17c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17c znie:

17c) § 23 zákona è. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch
v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona è. 99/2008 Z. z., zákona è. 274/2009
Z. z., zákona è. 299/2009 Z. z., zákona è. 391/2009
Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona è. 242/2012
Z. z., zákona è. 42/2013 Z. z. a zákona è. 145/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 3 sa za slovo by vkladajú tieto slová
nezamenite¾ne oznaèené pri premiestòovaní,101).
Poznámka pod èiarou k odkazu 101 znie:

101) Èl. 3 a 5 nariadenia (ES) è. 998/2003 v platnom znení..

2. V § 19 sa odsek 9 vypúa.
3. Za § 54d sa vkladá § 54e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 54e
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014
Psy, maèky a fretky narodené do 31. decembra 2013
mono nezamenite¾ne oznaèi;101) to neplatí na psy,
maèky a fretky, ktoré sú predmetom uvádzania na trh,
prevádzajú sa do vlastníctva alebo do drby iného
vlastníka alebo sú nekomerène premiestòované medzi
èlenskými tátmi alebo tretími krajinami..
Èl. IV
Zákon è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 17 odsek 13 znie:
(13) Po prehodnotení úèinnej látky autorizovaného
prípravku na ochranu rastlín kontrolný ústav vyzve
drite¾a autorizácie, aby v urèenej lehote poiadal
o prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu
rastlín, predloil dokumentaèný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín a urèí lehotu na predloenie
posudkov odborných pracovísk..
2. § 17 sa dopåòa odsekmi 14 a 20, ktoré znejú:
(14) Po prijatí iadosti a dokumentaèného súboru
údajov kontrolný ústav konanie preruí do urèenej lehoty na predloenie odborných posudkov pod¾a odseku 13.
(15) Drite¾ autorizácie je povinný predloi odborným pracoviskám iados o vypracovanie odborného
posudku pod¾a odseku 13 najneskôr do 30 dní od doruèenia rozhodnutia kontrolného ústavu o preruení konania pod¾a odseku 14.
(16) Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok na základe iadosti drite¾a autorizácie najneskôr
do 30 dní pred uplynutím lehoty urèenej kontrolným
ústavom pod¾a odseku 13. Odborné pracovisko o zaèatí
hodnotenia informuje kontrolný ústav.
(17) Na prehodnotenie autorizovaného prípravku na
ochranu rastlín mono poui aj zonálne hodnotenie
prípravku na ochranu rastlín, ak toto hodnotenie je pre
podmienky Slovenskej republiky relevantné.
(18) Kontrolný ústav rozhodne o iadosti pod¾a odseku 13 na základe posudkov odborných pracovísk;
pôvodné rozhodnutie o autorizácii stráca platnos
dòom nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia.
(19) Ak odborné pracovisko do lehoty urèenej kontrolným ústavom pod¾a odseku 16 odborný posudok
nevypracuje, písomne o tom informuje drite¾a autorizácie a kontrolný ústav najneskôr 20 dní pred lehotou
urèenou kontrolným ústavom a navrhne lehotu na jeho
predloenie.
(20) Kontrolný ústav na základe oznámenia odborného pracoviska pod¾a odseku 19 administratívne
predåi lehotu na predloenie odborného posudku pod¾a odseku 13 na dobu nepresahujúcu 12 mesiacov.
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Lehotu na predloenie odborného posudku pod¾a tohto
odseku nie je moné predåi..
3. V § 20 ods. 3 prvá veta znie: Konanie o udelenie
povolenia na paralelný obchod mono prerui, ak kontrolný ústav poiadal prísluný orgán iného èlenského
tátu o poskytnutie informácií..
4. V § 20 ods. 5 sa slová trh alebo pouívania nahrádzajú slovami trh, klasifikácie, oznaèovania alebo
pouívania.
5. V § 21 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
6. V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) drite¾ autorizácie v urèenej lehote nepredloil iados o vypracovanie odborného posudku pod¾a § 17
ods. 15 alebo pod¾a § 43a ods. 1 alebo nepredloil dokumentaèný súbor údajov na prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín pod¾a § 43a
ods. 1 alebo hodnotiacu správu iného èlenského tátu pod¾a § 43a ods. 3,
i) drite¾ autorizácie v urèenej lehote nepoiadal kontrolný ústav o prevod existujúcej klasifikácie a oznaèenia autorizovaného prípravku na ochranu rastlín
na klasifikáciu a oznaèenie pod¾a osobitného predpisu.44a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 44a znie:

44a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008)
v platnom znení..

7. § 24 sa vypúa.
8. § 41 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Kontrolný ústav konanie zastaví okrem dôvodov
pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,66) aj
ak
a) doba platnosti autorizácie prípravku na ochranu
rastlín uplynula alebo autorizácia prípravku na
ochranu rastlín bola zruená,
b) doba platnosti autorizácie referenèného prípravku
uplynula alebo autorizácia referenèného prípravku
bola zruená,
c) odpadol dôvod konania zaèatého na základe iadosti
podanej iadate¾om..
Poznámka pod èiarou k odkazu 66 znie:

66) § 30 zákona è. 71/1967 Zb..

9. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43a
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2014
(1) Drite¾ autorizácie prípravku na ochranu rastlín,
ktorý poiadal kontrolný ústav o prehodnotenie autorizácie do 31. decembra 2013, je povinný predloi kontrolnému ústavu dokumentaèný súbor údajov
a poiada odborné pracovisko o vypracovanie odborného posudku najneskôr do 31. marca 2014. Odborné
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pracovisko vypracuje odborný posudok na základe iadosti drite¾a autorizácie do lehoty urèenej kontrolným
ústavom.
(2) Kontrolný ústav zruí autorizáciu prípravku na
ochranu rastlín, ktorého doba na prehodnotenie uplynula do 31. decembra 2013, okrem prípravku na
ochranu rastlín s obsahom úèinných látok uvedených
v osobitnom predpise,67) ak drite¾ tejto autorizácie do
31. marca 2014 nepredloil kontrolnému ústavu iados o prehodnotenie autorizácie tohto prípravku a dokumentaèný súbor údajov alebo do 30 dní od doruèenia rozhodnutia o preruení konania nepredloil
odbornému pracovisku iados o vypracovanie odborného posudku, alebo v urèenej lehote nepredloil kontrolnému ústavu odborné posudky.
(3) Na prehodnotenie autorizácie prípravku na
ochranu rastlín mono vyui aj jeho hodnotenie vypracované iným èlenským tátom pod¾a osobitného
predpisu68) po schválení jeho úèinných látok, ak je toto
hodnotenie pre podmienky Slovenskej republiky relevantné. Drite¾ autorizácie spolu so iadosou o prehodnotenie autorizácie predloí kontrolnému ústavu aj
hodnotiacu správu tohto èlenského tátu.
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(4) Drite¾ autorizácie prípravku na ochranu rastlín,
ktorý nie je klasifikovaný pod¾a osobitného predpisu,44a)
je povinný predloi kontrolnému ústavu do 28. februára 2017 iados o zmenu a doplnenie autorizácie z dôvodu prevodu existujúcej klasifikácie a oznaèenia.69)
Súèasou iadosti je návrh klasifikácie a oznaèovania
pod¾a osobitného predpisu;44a) za správnos prevodu je
zodpovedný drite¾ autorizácie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 67 a 69 znejú:
67

 ) Nariadenie Komisie (ES) è. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny úèinných
látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení
zoznamu týchto látok (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).
68
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým
sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1107/2009, pokia¾ ide o jednotné zásady hodnotenia a povo¾ovania prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155,
69 11. 6. 2011).
) Èl. 61 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1272/2008..

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

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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388
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

zu, názov prísluného orgánu, ktorý parkovací preukaz
vyhotovil, meno a priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.

Èl. I

7. V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
V zóne s dopravným obmedzením spoèívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo
regulovaným státím je vak na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom
ostane vo¾ná írka chodníka najmenej 1,5 m..

a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
317/2012 Z. z., zákona è. 357/2012 Z. z., zákona
42/2013 Z. z., zákona è. 98/2013 Z. z., zákona
180/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z. a zákona
290/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

8. V § 52 ods. 3 druhej vete sa vypúajú slová
mimo obce.
9. V § 55 ods. 3 druhej vete sa slovo vies nahrádza slovom viez.

1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo takáto osoba zapísaná v osvedèení o evidencii vydanom v cudzine,.

10. V § 66 ods. 6 druhej vete sa slová oznámi jej
svoje osobné údaje nahrádzajú slovami vyplni s òou
a podpísa tlaèivo zavedené na zabezpeèenie náhrady
vzniknutej kody pod¾a osobitného predpisu31a).

2. V § 4 ods. 2 písm. n) a § 6 ods. 4 sa slová elezniènej polície, nahrádzajú slovami Zboru väzenskej
a justiènej stráe,.

11. V § 68 ods. 5 sa slová ochranu pred zneuitím
a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe nahrádzajú slovom ochranu35a).

3. V § 5 ods. 2 sa slová na spolujazdca na motorovom vozidle kategórie L1e, L3e a L4e.13) nahrádzajú slovami na ich spolujazdca..

35a) § 19 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 13 sa vypúa.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia § 1
ods. 13 vyhláky Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 16
ods. 1 písm. b) vyhláky Ministerstva dopravy, pôt
a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 464/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorích predpisov..
5. § 12 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy
alebo trolejbusy smú jazdi aj vozidlá taxisluby, ktoré
sú riadne oznaèené. Vozidlo taxisluby pritom nesmie
obmedzova plynulos jazdy vozidiel, pre ktoré je tento
vyhradený jazdný pruh urèený..
6. V § 44 ods. 4 tvrtej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: v rozsahu evidenèné èíslo parkovacieho preukazu, dátum skonèenia platnosti parkovacieho preuka-

Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

12. V § 70 ods. 7 sa za slová Orgán Policajného zboru vkladajú slová bez ïalieho konania.
13. V § 71 ods. 5 a § 91 ods. 4 prvej vete sa za slová
orgán Policajného zboru vkladajú slová bez ïalieho
konania.
14. V § 73 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo vykoná osobitnú skúku z vedenia
motorového vozidla.
15. V § 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Na
rozhodovanie o udelení vodièského oprávnenia pod¾a
§ 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 a 3 je prísluný orgán Policajného zboru pod¾a sídla autokoly alebo sídla jej prevádzky, kde iadate¾ absolvoval osobitný výcvik v autokole.41a).
16. V § 73 ods. 4 sa slovo cudzom nahrádza slovom
inom.
17. V § 75 odsek 6 znie:
(6) Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so tyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnos nepresahuje
400 kg a pri vozidlách urèených na prepravu tovaru ich
prevádzková hmotnos nepresahuje 550 kg, bez hmot-
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nosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväèí èistý
výkon motora nepresahuje 15 kW..
18. V § 76 ods. 7 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: jazdnú
súpravu pod¾a § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväèia prípustná celková hmotnos presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávòuje vies len vodièské oprávnenie skupiny B s prísluným harmonizovaným kódom,
ktoré mono udeli po absolvovaní osobitného výcviku
v autokole41a) alebo po zloení osobitnej skúky z vedenia motorového vozidla..
19. V § 76 ods. 7 sa vypúa tvrtá veta.
20. V § 77 ods. 1 písmeno f) znie:
f) absolvoval vodièský kurz pod¾a osobitného predpisu,41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je
ustanovené inak,.


Poznámka pod èiarou k odkazu 41b znie:

41b

) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 93/2005 Z. z..

21. V § 77 ods. 1 písmená m) a o) znejú:
m) nepodlieha v cudzom táte zákazu èinnosti vies
motorové vozidlo,
n) nemá vodièský preukaz vydaný iným tátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zruený v inom táte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
o) nemá vodièský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo
zruený v inom táte Európskeho hospodárskeho
priestoru,.
22. Poznámka pod èiarou k odkazu 42 znie:

42) Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2012 o rovnocennosti
skupín vodièských preukazov (2013/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 19,
22. 1. 2013)..

23. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) nepredloil iados o udelenie vodièského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného
zboru, ktorý na jej základe zaèal a neskonèil konanie v rovnakej veci..
24. § 77 sa dopåòa odsekmi 4 a 7, ktoré znejú:
(4) iados o udelenie vodièského oprávnenia obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné priezvisko iadate¾a,
b) dátum a miesto narodenia a rodné èíslo iadate¾a,
c) adresu pobytu iadate¾a alebo miesta, kde sa
zdriava,
d) informáciu o poadovaných a udelených vodièských
oprávneniach a o vydanom vodièskom preukaze,
e) iados o vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 76
ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ak
ide o osobu, ktorá iada o vykonanie takej osobitnej
skúky,
f) potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g) vlastnoruèný podpis a podpis zákonného zástupcu
iadate¾a, ktorý v deò podania iadosti o udelenie vodièského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.
(5) Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky pod¾a
odseku 4 písm. f) obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
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b) zaradenie do skupiny vodièov na úèely vykonávania
lekárskej prehliadky,
c) závery lekárskej prehliadky,
d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
e) odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(6) Za dátum udelenia vodièského oprávnenia sa
povauje dátum
a) získania odbornej spôsobilosti pod¾a § 79 ods. 2,
b) vykonania osobitnej skúky z vedenia motorového
vozidla pod¾a § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,
c) zaevidovania iadosti pod¾a § 76 ods. 7 alebo § 78
ods. 2 a 3 v protokole vodièských oprávnení, ak iadate¾ absolvoval osobitný výcvik v autokole.41a)
(7) Podrobnosti o ude¾ovaní vodièského oprávnenia
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo vnútra..
25. V § 78 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová a g).
26. V § 78 ods. 3 písm. d) sa slová písm. f) a g) nahrádzajú slovami písm. a) a f).
27. § 79 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Odborná spôsobilos iadate¾a sa zisuje aj osobitnou skúkou z vedenia motorových vozidiel pod¾a
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).
(4) Odborná spôsobilos iadate¾a sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autokole pod¾a § 76
ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c)..
28. V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Prihláka na skúku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam iadate¾ov prihlásených na
skúku z odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno,
priezvisko, rodné èíslo a adresu pobytu iadate¾a..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
29. § 80 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Pre iadate¾a o vykonanie osobitnej skúky z vedenia motorového vozidla pod¾a § 76 ods. 7 alebo § 78
ods. 2 a 3 alebo iadate¾a, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autokole41a) pod¾a § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2
a 3 sa primerane vzahujú odseky 1 a 10..
30. V § 82 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Preukaz skúobného komisára obsahuje evidenèné èíslo, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto
narodenia, miesto pobytu skúobného komisára, orgán, ktorý vydal preukaz, dátum vydania, platnos,
rozsah udeleného vodièského oprávnenia, skupiny vodièského oprávnenia, na ktoré je skúobný komisár
oprávnený vykonáva skúky z odbornej spôsobilosti,
podpis a odtlaèok peèiatky orgánu, ktorý preukaz vydal, a iné záznamy..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
31. V § 83 písmeno b) znie:
b) vyplni protokol vodièských oprávnení, záznam
o skúke z odbornej spôsobilosti, záznam o vykonaní osobitnej skúky pod¾a skutoèného priebehu
skúky a záznam o preskúaní odbornej spôsobilosti pod¾a skutoèného priebehu preskúania,.
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32. Doterají text § 83 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Protokol vodièských oprávnení obsahuje meno
a priezvisko iadate¾a, rodné èíslo iadate¾a, rozsah
poadovaného vodièského oprávnenia, názov a sídlo
autokoly, v ktorej absolvoval vodièský kurz alebo osobitný výcvik, dátum vykonania skúky z odbornej spôsobilosti, dátum vykonania opakovanej skúky z odbornej spôsobilosti, ak sa vykonala, výsledok kadej
èasti skúky z odbornej spôsobilosti, èíslo preukazu
skúobného komisára, podpis a odtlaèok peèiatky skúobného komisára..
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d) skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie
osoba iada,
e) skupiny vodièských oprávnení, ktorých je osoba
drite¾om,
f) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí pod¾a
odseku 7,
g) vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzahu
k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému uívaniu
liekov, k uívaniu alkoholu alebo iných návykových
látok,
h) dátum a miesto spísania èestného vyhlásenia a podpis osoby..

33. § 85 znie:

Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 10.
§ 85

Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a) podrobnosti o vykonávaní skúky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúky a o ich rozsahu,
b) vzor prihláky na skúku z odbornej spôsobilosti,
c) vzor iadosti o udelenie vodièského oprávnenia,
d) vzor záznamu o skúke z odbornej spôsobilosti,
e) vzor protokolu vodièských oprávnení,
f) podrobnosti o vykonávaní skúky iadate¾a o udelenie preukazu skúobného komisára, o predåenie
jeho platnosti a o jeho rozírenie,
g) rozsah odbornej prípravy iadate¾a o udelenie preukazu skúobného komisára,
h) podrobnosti o pravidelnom výcviku skúobného komisára,
i) podrobnosti o kontrole a hodnotení èinnosti skúobných komisárov,
j) vzor preukazu skúobného komisára..

36. V § 88 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Osoba, ktorá je pod¾a tohto zákona povinná podrobi sa psychologickému vyetreniu, je povinná posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyetrenia predloi èestné vyhlásenie k jej
psychickému stavu a preukáza svoju totonos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

34. V § 87 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4 a § 88 ods. 6
písm. a) a b) sa za slovo vodièi, vkladajú slová ktorí
sú drite¾mi vodièského preukazu Slovenskej republiky a.
35. V § 87 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Na úèely posudzovania zdravotnej spôsobilosti
sa posudzované osoby rozde¾ujú do dvoch skupín, prièom
a) iadatelia o udelenie vodièského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a dritelia vodièského
oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T
patria do skupiny 1,
b) iadatelia o udelenie vodièského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a dritelia vodièského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D a DE patria do skupiny 2.
(8) Osoba, ktorá je pod¾a tohto zákona povinná podrobi sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky
predloi èestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu
a preukáza svoju totonos.
(9) Èestné vyhlásenie pod¾a odseku 8 obsahuje
a) meno a priezvisko osoby,
b) dátum narodenia osoby,
c) adresu pobytu osoby,

h)

(8) Èestné vyhlásenie pod¾a odseku 7 obsahuje
meno a priezvisko osoby,
dátum narodenia osoby,
adresu pobytu osoby,
skupiny vodièských oprávnení, ktorých je osoba
drite¾om,
skupiny vodièských oprávnení, ku ktorým osoba
iada vykona psychologické vyetrenie,
úèel, na ktorý má by vozidlo pod¾a písmena e)
vyuívané,
vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k pravidelnému
uívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu a k uitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred vykonaním psychologického vyetrenia a k ostatne vykonanému
psychologickému vyetreniu,
dátum a miesto spísania èestného vyhlásenia a podpis osoby..

Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
37. V § 88 ods. 10 sa slová odsekov 6 a 7 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 9.
38. V § 89 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Doklad o zdravotnej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa pod¾a odseku 1 prvej vety a doklad
o zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodièského oprávnenia,
d) skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie
posudzovaná osoba iada, ak ide o doklad pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia,
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e) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí pod¾a
§ 87 ods. 7,
f) závery lekárskej prehliadky,
g) miesto a dátum lekárskej prehliadky,
h) dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilos osoby podmienená pod¾a § 86 ods. 2,
i) odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára,
j) evidenèné èíslo.
(3) Doklad o psychickej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia, doklad o psychickej spôsobilosti vodièa pod¾a odseku 1 druhej vety a doklad
o psychickej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu psychickej spôsobilosti, obsahujú
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodièského oprávnenia,
d) skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie
posudzovaná osoba iada, ak ide o doklad pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia,
e) závery psychologického vyetrenia,
f) miesto a dátum vykonania psychologického vyetrenia,
g) dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilos osoby podmienená pod¾a § 88 ods. 4,
h) odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i) evidenèné èíslo..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
39. § 90 znie:
§ 90
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na
základe lekárskej prehliadky pod¾a § 87 ods. 2 písm. a)
a ods. 3 a 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlaèkoch, prièom jeden výtlaèok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlaèok zale posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslunému pod¾a miesta
pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo
dòa vykonania lekárskej prehliadky.
(2) Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na
základe psychologického vyetrenia pod¾a § 88 ods. 5
písm. a) a ods. 6 vyhotovuje posudzujúci psychológ
v dvoch výtlaèkoch, prièom jeden výtlaèok sa vydáva
posudzovanej osobe a druhý výtlaèok zale posudzujúci psychológ orgánu Policajného zboru príslunému
pod¾a miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dòa vykonania psychologického vyetrenia.
(3) Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú
evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti
a dokladov o psychickej spôsobilosti.
(4) Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u drite¾a vodièského oprávnenia zistí skutoènos podmieòujúcu alebo vyluèujúcu
zdravotnú spôsobilos mimo lekárskych prehliadok
pod¾a § 87 alebo skutoènos podmieòujúcu alebo vyluèujúcu psychickú spôsobilos mimo psychologických
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vyetrení pod¾a § 88, je povinný najneskôr do piatich
pracovných dní odo dòa zistenia oznámi túto skutoènos orgánu Policajného zboru príslunému pod¾a
miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutoènos zistená.
(5) Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru
pod¾a odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná spôsobilos alebo psychická spôsobilos je podmienená alebo vylúèená v rozsahu
a) meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo
psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo dotknutej osoby,
c) závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyetrenia,
d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyetrenia,
e) odtlaèok peèiatky a podpis lekára alebo psychológa..
40. V § 91 odsek 1 znie:
(1) Ak mono dôvodne predpoklada, e nastala
zmena odbornej spôsobilosti drite¾a vodièského
oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo
vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na
skúke z odbornej spôsobilosti na udelenie ïalieho
vodièského oprávnenia alebo ak preukázate¾ne nevykonával alebo nemohol vykonáva èinnos vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúaní odbornej spôsobilosti pod¾a
a) § 79 ods. 2 písm. a),
b) § 79 ods. 2 písm. c) alebo
c) § 79 ods. 2..
41. V § 91 ods. 2 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami
ods. 4.
42. V § 91 ods. 4 druhá veta znie: Drite¾ vodièského
oprávnenia je povinný podrobi sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od
alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva do 30 dní od
rozhodnutia..
43. V § 91 ods. 5 sa slová povinnostiach pod¾a odseku 4 nahrádzajú slovami povinnosti podrobi sa odbornému poradenstvu a na konci sa pripája táto veta:
Ak orgán Policajného zboru rozhodol o preskúaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobi sa doko¾ovaciemu kurzu, urèí aj skupiny vodièského
oprávnenia, z ktorých bude drite¾ vodièského oprávnenia preskúaný alebo z ktorých sa podrobí doko¾ovaciemu kurzu..
44. V § 91 ods. 6 sa slová pred vrátením vodièského
preukazu nahrádzajú slovami po uplynutí zákazu
èinnosti.
45. V § 91 ods. 6 sa vypúa posledná veta.
46. V § 91 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Preskúanie odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodièského oprávnenia,
ktorá oprávòuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané poruenie pravidiel cestnej premáv-
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ky, na základe ktorého bol uloený trest zákazu èinnosti alebo sankcia zákazu èinnosti.

bornej spôsobilosti a vzor dokladu o preskúaní
odbornej spôsobilosti..

(8) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zasla doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, doklad o preskúmaní psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu orgánu Policajného zboru, ktorý
rozhodol o týchto povinnostiach, do piatich pracovných dní od ich uskutoènenia.

50. V § 92 ods. 1 sa slová len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené
nahrádzajú slovami motorové vozidlo len za dodrania
urèitých podmienok, slovo drite¾ovi sa vypúa a na
konci sa pripája táto veta: Obmedzenie vodièského
oprávnenia sa vyznaèí vo vodièskom preukaze vo forme
kódu..

(9) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných pod¾a odseku 8..
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 13.
47. V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová:
a podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva.
48. V § 91 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13
a 15, ktoré znejú:
(13) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
c) zameranie odborného vyetrenia,
d) odporúèanie rozhodnú o preskúmaní zdravotnej
spôsobilosti,
e) miesto a dátum vykonania odborného vyetrenia,
f) odtlaèok peèiatky a podpis psychiatra.
(14) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu
obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo
osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d) miesto a dátum vyhotovenia,
e) odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f) evidenèné èíslo.
(15) Doklad o preskúaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b) dátum narodenia alebo rodné èíslo,
c) adresu pobytu,
d) èíslo a dátum rozhodnutia o preskúaní odbornej
spôsobilosti,
e) skupiny udeleného vodièského oprávnenia,
f) rozsah preskúania odbornej spôsobilosti,
g) záznam o preskúaní odbornej spôsobilosti,
h) celkové hodnotenie odbornej spôsobilosti..
Doterají odsek 13 sa oznaèuje ako odsek 16.
49. V § 91 odsek 16 znie:
(16) Ministerstvo vnútra ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o preskúaní od-

51. V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová nepreukázal, e sa
v urèenom rozsahu a v urèenej lehote podrobil nahrádzajú slovami sa nepodrobil.
52. V § 92 ods. 2 písm. e) sa slová dokladom pod¾a
§ 91 ods. 9 písm. d) nepreukázal, e sa v urèenom rozsahu a v urèenej lehote podrobil nahrádzajú slovami
sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej
spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva alebo.
53. V § 92 ods. 3 písm. a) sa za slovo nehoda vkladajú slová s následkom na ivote alebo zdraví.
54. V § 92 odsek 4 znie:
(4) Rozhodnutím o odobratí vodièského oprávnenia
sa jeho drite¾ovi poèas odobratia vodièského oprávnenia zakazuje vies motorové vozidlo a do èasu jeho vrátenia..
55. V § 92 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 5
a 10.
56. V § 92 ods. 5 sa slová ktorého rozsah bol obmedzený nahrádzajú slovom obmedzené.
57. V § 92 ods. 6 sa slová vodièské oprávnenie alebo
jeho rozsah bol obmedzený nahrádzajú slovami alebo
obmedzené vodièské oprávnenie a slová obnoví jeho
pôvodný rozsah sa nahrádzajú slovami zruí jeho obmedzenie.
58. V § 92 ods. 9 sa slová odseku 8 nahrádzajú slovami odseku 7 a slová odobraté, komu bol jeho rozsah obmedzený sa nahrádzajú slovami odobraté alebo obmedzené.
59. § 92 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ministerstvo vnútra ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vrátení odobratého vodièského oprávnenia a o zruení jeho obmedzenia..
60. V § 94 ods. 4 sa slová 5 rokov; najviac vak do
dovàenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak. nahrádzajú slovami pä rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu
o psychickej spôsobilosti..
61. V § 94 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Platnos vodièského preukazu pre skupiny AM,
A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby starej ako 63 rokov je
pä rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej
spôsobilosti.
(6) Vodièský preukaz obsahuje
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

meno a priezvisko drite¾a,
dátum a miesto narodenia drite¾a,
dátum vydania vodièského preukazu,
dátum skonèenia platnosti vodièského preukazu,
názov orgánu vydávajúceho vodièský preukaz,
sériu a èíslo vodièského preukazu,
podobu tváre drite¾a s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
podpis drite¾a,
skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je drite¾
oprávnený vies,
j) dátum prvého udelenia vodièského oprávnenia pre
kadú skupinu vodièského oprávnenia a dátum
uplynutia platnosti vodièského preukazu pre kadú
skupinu vodièského oprávnenia..

62. § 94 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Vodièský preukaz môe obsahova aj doplnkové
informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzahujúce sa na príslunú skupinu vodièského oprávnenia
a ïalie záznamy.
(8) Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodièského preukazu, kódy vodièského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú
vo vodièskom preukaze, a spôsob zaznamenávania
údajov do vodièského preukazu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra..
63. V § 95 odsek 1 znie:
(1) Vodièský preukaz vydá orgán Policajného zboru
na základe udeleného prvého alebo ïalieho vodièského oprávnenia..
64. V § 96 ods. 3 sa slová odseku 5 alebo 6 nahrádzajú slovami odseku 4 alebo odseku 5.
65. V § 96 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
66. V § 97 ods. 6 a § 104 ods. 10 sa vypúajú slová
a § 96 ods. 4.
67. V § 98 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
drite¾ vodièského oprávnenia pri podaní iadosti o vydanie vodièského preukazu splnomocní na vykonanie
úkonu inú osobu a túto skutoènos uvedie do iadosti
a podpíe pred orgánom Policajného zboru, nevyaduje
sa osvedèený podpis drite¾a vodièského oprávnenia..
68. V § 99 sa vypúajú slová prísluníkovi elezniènej polície,.
69. Doterají text § 99 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak orgán Policajného zboru má nájdený vodièský
preukaz alebo medzinárodný vodièský preukaz a jeho
drite¾ nepoiadal o vydanie ïalieho preukazu, orgán
Policajného zboru ho na poiadanie vráti jeho drite¾ovi..
70. V § 100 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo § 91 ods. 6 alebo
ak je zadraný pod¾a § 70 ods. 5..
71. V § 102 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: pred 19. januárom 2013.
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72. V § 102 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) platný vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho
hospodárskeho priestoru od 19. januára 2013, a to
na vedenie v òom vyznaèených skupín motorových
vozidiel, okrem tých skupín, ktoré môe jeho drite¾
vies len na území tátu, ktorý vodièský preukaz vydal, a ktoré sú vo vodièskom preukaze vyznaèené
odliným typom písma ako skupiny AM, A1, A2, A,
B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
73. V § 104 ods. 13 sa nad slovom priestoru, vypúa odkaz 42.
74. V § 107 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: v rozsahu evidenèné èíslo dokladu o zdravotnej
spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, dátum vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, meno posudzujúceho lekára a posudzujúceho psychológa, ktorí vydali doklad
o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, a závery lekárskej prehliadky a psychologického vyetrenia,.
75. V § 107 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
g) údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané
pod¾a § 90 ods. 4,
h) údaje o èísle povolenia alebo èíslo licencie Spoloèenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodiè vozidla podniku cestnej dopravy,.
Doterajie písmená g) a j) sa oznaèujú ako písmená i) a l).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) § 5 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave..

76. V § 107 ods. 2 písm. i) sa slová obnovení ich pôvodného rozsahu nahrádzajú slovami zruení ich obmedzení.
77. V § 108 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
dopravy) bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o udelených intruktorských oprávneniach a platnosti intruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko intruktora
autokoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresu
jeho bydliska, rozsah udeleného intruktorského
oprávnenia, evidenèné èíslo a dátum uplynutia platnosti intruktorského preukazu..
78. § 108 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pri úkonoch spojených s udelením vodièského
oprávnenia alebo vydaním vodièského preukazu je orgán Policajného zboru oprávnený prostredníctvom ministerstva vnútra vykonáva automatizované vyh¾adávanie údajov o vodièských preukazoch a vodièských
oprávneniach45b) v evidenciách iných èlenských tátov
Európskej únie na základe zadania týchto údajov:
a) èíslo vodièského preukazu alebo
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné
èíslo drite¾a vodièského preukazu..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) Zmluva o európskom informaènom systéme vozidiel a vodièských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 17/2011 Z. z.)..

79. V § 109 ods. 1 a § 113 ods. 1 sa vypúajú slová
elezniènej polícii,.
80. § 109 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Ministerstvo vnútra umoòuje iným èlenským
tátom Európskej únie prístup do evidencie vodièov
s cie¾om vykonáva automatizované vyh¾adávanie údajov o vodièských preukazoch a vodièských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:
a) èíslo vodièského preukazu,
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné
èíslo drite¾a vodièského preukazu.
(8) Ministerstvo vnútra poskytuje inému èlenskému
tátu Európskej únie pod¾a odseku 7 údaje v rozsahu
a) èíslo vodièského preukazu a jeho stav,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia drite¾a vodièského preukazu,
c) orgán, ktorý vydal vodièský preukaz,
d) dátum vydania vodièského preukazu,
e) dátum platnosti vodièského preukazu,
f) udelené vodièské oprávnenie a jeho stav..
81. V § 111 ods. 1 sa za slová drite¾och vozidiel,
vkladajú slová osobách, ktoré zastupujú vlastníkov
vozidiel alebo drite¾ov vozidiel, osobách oprávnených
kona za vlastníka vozidla alebo za drite¾a vozidla,.
82. V § 111 ods. 2 písm. a) sa za slovo údaje vkladajú slová v rozsahu pod¾a odseku 3.
83. V § 111 ods. 2 písmeno c) znie:
c) osobné údaje v rozsahu pod¾a odseku 3 o osobách,
ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo
písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto
osoby a ktoré uskutoènili evidenèný úkon, a èísla
ich preukazov totonosti,.
84. V § 111 ods. 3 sa za slová vlastníkov vozidiel,
vkladajú slová a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov
vozidiel alebo drite¾ov vozidiel,.
85. V § 112 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a aktualizované údaje o poistných udalostiach vozidiel.
86. § 112 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupni orgánu Policajného zboru údaje vedené v obchodnom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.
(9) Zo ivnostenského registra sa prostredníctvom
elektronickej sluby zavedenej na tento úèel bezodplatne sprístupòujú orgánu Policajného zboru údaje vedené v ivnostenskom registri vrátane evidovaných zmien
v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
vozidiel.
(10) Ak osoba, ktorej predmetom èinnosti je predaj
vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo
v inom táte alebo ktorá zabezpeèuje predaj takýchto
vozidiel, bude iada o prihlásenie vozidla do evidencie
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vozidiel alebo prevod drby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel, je povinná vopred poiada orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej sluby..
87. V § 113 ods. 1 prvej vete sa slová Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky, Colnému
riadite¾stvu Slovenskej republiky, Daòovému riadite¾stvu Slovenskej republiky, nahrádzajú slovami Zboru
väzenskej a justiènej stráe, Finanènému riadite¾stvu
Slovenskej republiky,, bodka na konci sa nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: spracovate¾om starých vozidiel,53a) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 53a znie:

53a) § 49 ods. 9 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

88. V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú aj Zväzu
automobilového priemyslu Slovenskej republiky, výrobcovi vozidiel, zástupcovi výrobcu vozidiel a osobe,
ktorej predmetom èinnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom táte, ktorú
orgán Policajného zboru zaevidoval pod¾a § 112
ods. 10; takéto informácie sa poskytujú len v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie úloh pod¾a predmetu ich èinnosti..
89. § 113 sa dopåòa odsekmi 8 a 11, ktoré znejú:
(8) Ministerstvo vnútra umoòuje vyh¾adávanie
údajov v informaènom systéme EUCARIS ministerstvu
dopravy, okresnému úradu a poverenej technickej
slube kontroly originality vozidiel.45b)
(9) Ministerstvo vnútra umoòuje iným èlenským
tátom Európskej únie prístup do evidencie vozidiel
s cie¾om vykonáva automatizované vyh¾adávanie údajov o vozidlách a údajov o vlastníkoch vozidiel alebo
drite¾och vozidiel na úèely objasòovania týchto deliktov proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky:
a) prekroèenie najvyej dovolenej rýchlosti,
b) nepouitie bezpeènostného pásu alebo iného
zadriavacieho zariadenia,
c) nezastavenie na èervený svetelný signál na svetelnom signalizaènom zariadení,
d) vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e) vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f) nepouitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g) nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo
h) pouívanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie
inej obdobnej èinnosti poèas vedenia vozidla.
(10) Ministerstvo vnútra umoòuje iným èlenským
tátom Európskej únie vyh¾adávanie údajov pod¾a odseku 1 na základe zadania týchto údajov:
a) èlenský tát evidencie vozidla,
b) úplné evidenèné èíslo vozidla,
c) èlenský tát deliktu,
d) dátum spáchania deliktu,
e) èas spáchania deliktu,
f) úèel vyh¾adania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:
1. prekroèenie najvyej dovolenej rýchlosti,
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2. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3. nepouitie bezpeènostného pásu alebo iného
zadriavacieho zariadenia,
4. nezastavenie na èervený svetelný signál na svetelnom signalizaènom zariadení,
5. nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10. jazda pod vplyvom návykovej látky,
11. nepouitie ochrannej prilby,
12. nedovolené pouitie telefónneho prístroja alebo
vykonávanie inej obdobnej èinnosti poèas vedenia vozidla.
(11) Ministerstvo vnútra poskytuje inému èlenskému tátu Európskej únie pod¾a odseku 9 údaje o drite¾ovi vozidla, vlastníkovi vozidla a vozidle v rozsahu
a) evidenèné èíslo vozidla,
b) identifikaèné èíslo vozidla VIN,
c) oznaèenie tátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d) znaèka vozidla,
e) obchodný názov vozidla,
f) kategória vozidla,
g) názov, právna forma, adresa sídla a identifikaèné
èíslo drite¾a vozidla, ak je drite¾om vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
h) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu
drite¾a vozidla, ak je drite¾om vozidla fyzická osoba,
i) názov, právna forma, adresa sídla a identifikaèné
èíslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie,
j) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu
vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická
osoba..
90. V § 114 ods. 7 sa slová ods. 1 písm. i) nahrádzajú slovami ods. 12.
91. V § 115 odsek 1 znie:
(1) Vlastník dosia¾ neevidovaného dokonèeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil
a vydal osvedèenie o evidencii èas II, a drite¾ vozidla
uvedený vlastníkom vozidla pod¾a § 114 ods. 2 sú pri
osobnom podaní iadosti o zaevidovanie vozidla povinní predloi orgánu Policajného zboru osvedèenie o evidencii èas II, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenèných úkonov pod¾a § 114,
preukáza svoju totonos a vyplni prísluné tlaèivá;
ak k vozidlu výrobca vystavil osvedèenie o zhode vozidla COC,57a) sú povinní predloi aj osvedèenie o zhode
vozidla COC. Vlastník vozidla je povinný preukáza
spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla.58) Orgán Policajného zboru zaeviduje farbu vozidla pod¾a osvedèenia o evidencii èas II, ktoré vydal výrobca vozidla alebo
zástupca výrobcu vozidla, prièom farba vozidla môe
by iná, ako je uvedená v osvedèení o zhode vozidla
COC..
Poznámky pod èiarou k odkazom 57a a 58 znejú:

57a) § 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona è. 725/2004 Z. z.
v znení zákona è. 144/2010 Z. z.
58
) Napríklad § 588 a 658 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 a 64
zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov..
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92. V § 115 ods. 2 prvej vete sa slová Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla, ktorému okresný úrad
uznal typové schválenie ES, uznal schválenie alebo
schválil jednotlivo dovezené vozidlo, vystavil a vydal
osvedèenie o evidencii èas II, nahrádzajú slovami
Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla.
93. § 115 sa dopåòa odsekmi 5 a 8, ktoré znejú:
(5) Výrobca alebo zástupca výrobcu dosia¾ neevidovaného dokonèeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník
vozidla, môe poiada o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, prièom je povinný iados podpísa
zaruèeným elektronickým podpisom.64) Výrobca alebo
zástupca výrobcu takéhoto vozidla je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasiela orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, drite¾ovi vozidla, ktorých orgán Policajného
zboru zapíe do osvedèenia o evidencii èas I a èas II,
údaje o druhu a rozmere tabu¾ky s evidenèným èíslom,
mieste a spôsobe doruèenia osvedèenia o evidencii
èas I a o osobe, ktorá prevezme osvedèenie o evidencii
èas II a tabu¾ky s evidenèným èíslom.
(6) Osoba, ktorej predmetom èinnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom
táte, môe poiada o prihlásenie vozidla do evidencie
vozidiel, ktorému okresný úrad uznal typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie
alebo schválil takéto vozidlo, prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, prièom je povinný iados podpísa zaruèeným elektronickým podpisom.64) Takáto osoba je povinná pre kadé vozidlo
uvies vlastníka vozidla a drite¾a vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíe do osvedèenia o evidencii
èas I a èas II, údaje o druhu a rozmere tabu¾ky s evidenèným èíslom, mieste a spôsobe doruèenia osvedèenia o evidencii èas I a o osobe, ktorá prevezme osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ky s evidenèným èíslom.
(7) Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo pod¾a
odseku 5 alebo odseku 6 do evidencie vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny
a monos prevzatia osvedèenia o evidencii èas II a tabu¾ky s evidenèným èíslom, ak tomu nebránia zákonné
dôvody.
(8) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je pri prevzatí osvedèenia o evidencii èas II a tabuliek s evidenèným èíslom povinný preukáza svoju totonos a orgánu Policajného zboru
a) preukáza oslobodenie od platenia správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu,59a)
b) preukáza dôvod zníenia výky správneho poplatku
pod¾a osobitného predpisu,59b)
c) predloi osvedèenie o zhode vozidla COC, ak k vozidlu výrobca toto osvedèenie vystavil, do ktorého
orgán Policajného zboru vyznaèí dátum evidencie
vozidla v Slovenskej republike, sériu a èíslo osvedèenia o evidencii èas II, osvedèenie o zhode vozidla
COC potvrdí podpisom a odtlaèkom peèiatky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 59a a 59b znejú:

59a) Oslobodenie k poloke 65 sadzobníka správnych poplatkov
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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) Prvý bod poznámok k poloke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

94. § 116 vrátane nadpisu znie:
§ 116
Zmeny v evidencii vozidiel oznamované
osobne na orgáne Policajného zboru
(1) Drite¾ vozidla je povinný osobne oznámi orgánu
Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,
a) prevod drby vozidla na inú osobu,
b) výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla
alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ak nevydal úplné osvedèenie o evidencii èas II,
c) trvalú zmenu farby vozidla,
d) odhlásenie vozidla do cudziny,
e) zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedèenia o evidencii èasti II alebo zruenie takéhoto zápisu,
f) zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík
a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad,
g) zruenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedèení o evidencii èas I alebo
èas II a zápis správnych údajov do týchto dokladov.
(2) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne
oznámi orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
(3) Skutoènosti pod¾a odsekov 1 a 2 je drite¾ vozidla
a vlastník vozidla povinný oznámi do 15 dní odo dòa,
keï táto skutoènos nastala. Orgán Policajného zboru
zapíe zmenu pod¾a odseku 1 písm. a), d) alebo odseku 2 len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia prísluného orgánu59c) a zmenu pod¾a
odseku 1 písm. b) zapíe, ak okresný úrad vyznaèil túto
zmenu v osvedèení o evidencii èas II a nevydal úplné
osvedèenie o evidencii èas II.60)
(4) Drite¾ vozidla je povinný pri oznámení zmeny pod¾a odseku 1 písm. a) uvies potrebné údaje o osobe, ktorú
orgán Policajného zboru zapíe do osvedèenia o evidencii
èas II ako osobu, na ktorú sa drba vozidla previedla; zároveò je povinný uvies údaje o vlastníkovi vozidla.
(5) Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty
alebo odcudzenia osvedèenia o evidencii èas I, èas II
alebo tabu¾ky s evidenèným èíslom nevydáva nové
osvedèenie o evidencii èas I, èas II alebo tabu¾ku s evidenèným èíslom, postupuje rovnako ako v § 72 ods. 3.
Nové osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II môe na
základe iadosti vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla
vyda orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, ktorý vedie evidenciu vozidiel, kde si iadate¾ podá iados o jeho vydanie.
Ak bolo osvedèenie o evidencii èas I, èas II alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom nájdené a nebolo vydané
nové osvedèenie alebo nová tabu¾ka s evidenèným èíslom, orgán Policajného zboru ich na poiadanie vráti
drite¾ovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla.
(6) Drite¾ vozidla pri oznámení zmeny pod¾a odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie evidenèných
úkonov predloi odborný posudok o kontrole originali-
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ty vozidla s výsledkom spôsobilé nie starí ako 15 dní;
pri oznámení odhlásenia vozidla do cudziny drite¾ vozidla môe predloi aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom doèasne spôsobilé nie
starí ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla èitate¾né a bezpeène urèite¾né.61)
(7) Ak drite¾ vozidla predloí odborný posudok
o kontrole originality vozidla s výsledkom nespôsobilé
alebo doèasne spôsobilé z dôvodu chýbajúcich údajov
na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia
tej èasti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikaèné èíslo VIN,62) orgán Policajného zboru postupuje
pod¾a osobitného predpisu.63)
(8) Drite¾ vozidla je povinný osobne oznámi zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla do 15 dní odo dòa,
keï táto skutoènos nastala, orgánu Policajného zboru
príslunému pod¾a miesta svojho nového pobytu alebo
sídla.
(9) Drite¾ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii
vozidiel je povinný predloi osvedèenie o evidencii
èas I a osvedèenie o evidencii èas II, ak bolo vydané; to
neplatí, ak bolo osvedèenie o evidencii èas I alebo
èas II zadrané pod¾a § 72 ods. 1 písm. a) a c), f) a g),
prièom drite¾ vozidla preukázal pominutie dôvodov na
ich zadranie a nebolo vydané nové osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II, alebo ak bolo osvedèenie
o evidencii èas I alebo èas II stratené alebo odcudzené. Drite¾ vozidla pri oznámení zmeny pod¾a odseku 1
písm. a) nie je povinný predloi osvedèenie o evidencii
èas I, ak bolo vydané osvedèenie o evidencii èas II. Okrem toho je drite¾ vozidla povinný predloi ïalie doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie
zmeny v evidencii vozidiel, preukáza svoju totonos
a vyplni prísluné tlaèivo, ak je na tento úkon zavedené. Ak drite¾ vozidla iada o zápis schváleného spájacieho zariadenia, je povinný predloi doklad o jeho typovom schválení pod¾a osobitného predpisu,63a) doklad
o homologizácii pod¾a osobitného predpisu63b) alebo potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla. Ak drite¾ vozidla iada o zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených
rozmerov ráfikov, je povinný predloi potvrdenie, ktoré
vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.
(10) Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, drite¾ovi vozidla vydá osvedèenie o evidencii èas II a pod¾a potreby vydá aj osvedèenie o evidencii èas I, pridelí vozidlu evidenèné èíslo a vydá
tabu¾ku s evidenèným èíslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(11) Ak bolo osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II
alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom zadraná pod¾a § 72
ods. 1 písm. a) a d), f) a h) a k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu pod¾a odseku 1 písm. a), odseku 2
a 8, prièom osvedèenie o evidencii èas I, èas II ani tabu¾ku s evidenèným èíslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup pod¾a § 72 ods. 7.
(12) Drite¾ vozidla je povinný osobne oznámi odcudzenie vozidla najbliiemu orgánu Policajného zboru.
(13) Povinnos drite¾a vozidla osobne oznámi orgánu Policajného zboru zmenu pod¾a odseku 1 neplatí, ak
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okresný úrad vykonal zmenu v evidencii vozidiel, prièom vydal úplné osvedèenie o evidencii èas II.63c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 59c, 63a a 63c
znejú:

59c) Napríklad § 152 alebo § 175q Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
63a
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 205/2006 Z. z.
o technických poiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich
pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády
è. 172/2007 Z. z.
63b
) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súèastí motorových vozidiel.
63c
) § 101 písm. c) tvrtý bod zákona è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

95. Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 116a
Zmeny v evidencii vozidiel
prostredníctvom elektronickej sluby
(1) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o zmenu pod¾a § 116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, prièom je povinný iados podpísa zaruèeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná
zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia
iné zákonné dôvody a ak bolo vozidlu pred oznámením
zmeny vydané osvedèenie o evidencii èas I po 31. máji
2010 alebo bol vykonaný evidenèný úkon, v dôsledku
ktorého bude takéto osvedèenie vydané.
(2) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o zmenu pod¾a § 116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel, prièom je povinný iados podpísa zaruèeným
elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru
vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(3) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o zmenu pod¾a § 116 ods. 1 písm. c), o zmenu
doplnkovej farby a zvlátnej výbavy vozidla aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel,
ak bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii èas I po
31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenèný úkon,
v dôsledku ktorého bude takéto osvedèenie vydané,
prièom je povinný iados potvrdi bezpeènostným
osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná
zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej
technickej sluby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie stariu ako
15 dní a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(4) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe oznámi stratu alebo odcudzenie osvedèenia o evidencii èasti I, èasti II alebo tabu¾ky s evidenèným èíslom aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel, prièom je povinný iados potvrdi bezpeènost-
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ným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru
vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(5) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o zmenu pod¾a § 116 ods. 8 aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, ak
bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii èas I po
31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenèný úkon,
v dôsledku ktorého bude takéto osvedèenie vydané,
prièom je povinný iados potvrdi bezpeènostným
osobným kódom.65)
(6) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je povinný po
automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru prevzia na orgáne Policajného zboru
osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ku s evidenèným
èíslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú tabu¾ku, prièom je povinný preukáza svoju totonos a
a) odovzda pôvodne vydané osvedèenie o evidencii
èas I, osvedèenie o evidencii èas II, ak bolo vydané;
to neplatí, ak bolo osvedèenie o evidencii èas I alebo
èas II zadrané pod¾a § 72 ods. 1 písm. a) a c), f)
a g), prièom drite¾ vozidla preukázal pominutie dôvodov na ich zadranie a nebolo vydané nové osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II, alebo ak bolo
osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II stratené
alebo odcudzené,
b) odovzda pôvodne vydanú tabu¾ku s evidenèným
èíslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú tabu¾ku s evidenèným èíslom; to neplatí, ak bola tabu¾ka s evidenèným èíslom zadraná pod¾a § 72
ods. 1 písm. a) a c), f) a g), prièom drite¾ vozidla preukázal pominutie dôvodov na jej zadranie a nebola
vydaná nová tabu¾ka s evidenèným èíslom, alebo ak
bola tabu¾ka s evidenèným èíslom stratená alebo odcudzená,
c) preukáza oslobodenie od platenia správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu,59a)
d) preukáza dôvod zníenia výky správneho poplatku
pod¾a osobitného predpisu.59b)
(7) Ak bolo osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II
alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom zadraná pod¾a § 72
ods. 1 písm. a) a d), f) a h) a k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu pod¾a odsekov 1, 2 a 5, prièom postupuje pod¾a § 116 ods. 11.
(8) Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou,
ktorej predmetom èinnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom táte alebo
ktorá zabezpeèuje predaj takýchto vozidiel, takáto osoba môe poiada o prevod drby vozidla na inú osobu
prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel, prièom je povinná iados podpísa zaruèeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného
zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi
automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak
tomu nebránia zákonné dôvody.
(9) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o zruenie zmeny pod¾a § 116 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, prièom je povinný iados potvrdi
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bezpeènostným osobným kódom.65) Orgán Policajného
zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi
automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak
tomu nebránia iné zákonné dôvody..
Poznámka pod èiarou k odkazu 65 znie:

65) § 4b zákona è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 49/2012 Z. z..

96. § 117 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Zápis vlastníka vozidla a drite¾a vozidla
§ 117
(1) Po oznámení zmeny pod¾a § 116 ods. 1 písm. a) je
osoba, na ktorú sa drba vozidla previedla, povinná
osobne poiada orgán Policajného zboru prísluný
pod¾a miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako drite¾, a to do 30 dní odo dòa, keï
sa na òu drba vozidla previedla. Pritom je povinná na
vykonanie evidenèných úkonov predloi osvedèenie
o evidencii èas I alebo èas II so zápisom o oznámení
zmeny, ktorý vykonal orgán Policajného zboru, osvedèenie o evidencii èas I, ak bolo vydané k osvedèeniu
o evidencii èasti II, a ïalie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok
na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukáza
svoju totonos, vyplni prísluné tlaèivo, ak je na tento
úèel zavedené, a umoni porovnanie údajov uvádzaných v osvedèení o evidencii èas II s údajmi priamo na
vozidle; osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa drba vozidla previedla, iada o zápis
orgán Policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzda aj tabu¾ku s evidenèným
èíslom; to neplatí, ak bola tabu¾ka s evidenèným èíslom
stratená alebo odcudzená.
(2) Ak osoba, na ktorú sa drba vozidla previedla,
nepoiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo
dòa, keï sa na òu previedla drba vozidla, o zápis do
dokladov vozidla ako drite¾, je povinná predloi odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie starí ako 15 dní.
(3) Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ïalieho
vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla v evidencii vozidiel a drite¾ovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla vydá
osvedèenie o evidencii èas I a èas II, a ak ide o postup
pod¾a odseku 1 poslednej vety, aj tabu¾ku s evidenèným èíslom.
(4) Povinnos osoby, na ktorú sa drba vozidla previedla, osobne poiada orgán Policajného zboru prísluný pod¾a miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis
do dokladov vozidla ako drite¾ neplatí, ak poiadala
o vykonanie zmeny prostredníctvom elektronickej
sluby zavedenej na tento úèel.
(5) Osoba, na ktorú sa drba vozidla previedla, môe
poiada o zápis do dokladov vozidla ako drite¾, a to do
15 dní odo dòa, keï sa na òu previedla drba vozidla, aj
prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel, ak bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenè-
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ný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedèenie
vydané, prièom je povinná iados potvrdi bezpeènostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia
zákonné dôvody.
(6) Osoba, na ktorú sa drba vozidla previedla, je povinná po automatizovanom oznámení zmeny orgánom
Policajného zboru prevzia na orgáne Policajného zboru osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ku s evidenèným èíslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú
tabu¾ku, prièom je povinná preukáza svoju totonos,
umoni porovnanie údajov uvádzaných v osvedèení
o evidencii èas II s údajmi priamo na vozidle a postupova pod¾a § 116a ods. 6.
(7) Povinnos osoby, na ktorú sa drba vozidla previedla, umoni porovnanie údajov uvádzaných
v osvedèení o evidencii èas II s údajmi priamo na vozidle neplatí, ak na vykonanie evidenèného úkonu predloila odborný posudok o kontrole originality vozidla
s výsledkom spôsobilé nie starí ako 15 dní.
(8) Ak bolo osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II
alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom zadraná pod¾a § 72
ods. 1 písm. a) a c), f) a h) a k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu pod¾a tohto paragrafu, prièom postupuje pod¾a § 116 ods. 11.
(9) Ak vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla poiadal
o zmenu prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, pri prevzatí osvedèenia o evidencii
èas II a tabuliek s evidenèným èíslom je povinný postupova pod¾a § 116a ods. 6..
97. V § 118 odsek 1 znie:
(1) Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to poiada vlastník vozidla zapísaný v osvedèení o evidencii èas I alebo èas II alebo vlastník vozidla,
ktorý hodnovernými dokladmi preukáe spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností; povinnosti pod¾a § 116 v tomto prípade
plní vlastník vozidla..
98. V § 118 ods. 2 sa slová § 117 ods. 1 alebo 2 nahrádzajú slovami § 117 ods. 1, 4 alebo ods. 5.
99. V § 118 odsek 4 znie:
(4) Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene drby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznaèil v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej
sluby zavedenej na tento úèel, e sa proti vlastníkovi
vozidla vedie exekuèné konanie, alebo po doruèení oznámenia od oprávneného orgánu, e sa proti vlastníkovi
vozidla vedie výkon rozhodnutia..
100. V § 119 ods. 1 sa slová § 116 ods. 5 nahrádzajú slovami § 116 ods. 6.
101. § 119 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môe poiada o odhlásenie vozidla do cudziny aj prostredníctvom elektronickej
sluby zavedenej na tento úèel, ak bolo vozidlu vydané
osvedèenie o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo bol
vykonaný evidenèný úkon, v dôsledku ktorého bude ta-
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kéto osvedèenie vydané, prièom je povinný iados podpísa zaruèeným elektronickým podpisom.64) Orgán
Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel
a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto
zmeny, ak prijal z poverenej technickej sluby kontroly
originality vozidla elektronickú informáciu o podrobení
vozidla kontrole originality vozidla pod¾a § 116 ods. 6,
a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody; ak vak orgán
Policajného zboru prijal informáciu o podrobení vozidla
kontrole originality vozidla s výsledkom doèasne spôsobilé z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej èasti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikaèné èíslo
VIN,62) orgán Policajného zboru iadate¾ovi automatizovane spätne oznámi, e vykonaniu evidenèného úkonu
bránia zákonné dôvody, prièom postupuje pod¾a osobitného predpisu.63)
(6) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je povinný po
automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného
zboru pod¾a odseku 5 postupova pod¾a § 116a ods. 6.
(7) Povinnos predloenia dokladu pod¾a § 116 ods. 6
neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení
drite¾ vozidla..
102. Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119a
Doèasné vyradenie vozidla z evidencie
(1) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje,
doèasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, ak o to jeho
vlastník alebo drite¾ osobne poiada; orgán Policajného zboru doèasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel aj
vtedy, ak o to osobne poiada osoba, na ktorú sa drba
vozidla previedla. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.
(2) Vlastník vozidla, drite¾ vozidla alebo osoba, na
ktorú sa drba vozidla previedla, je pri doèasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel povinná vyplni prísluné tlaèivo, ak je na tento úèel zavedené, odovzda
osvedèenie o evidencii èas I, osvedèenie o evidencii
èas II, ak bolo vydané a tabu¾ku s evidenèným èíslom;
osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II alebo tabu¾ka
s evidenèným èíslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.
(3) Vlastníkovi vozidla, drite¾ovi vozidla alebo osobe,
na ktorú sa drba vozidla previedla, orgán Policajného
zboru vydá potvrdenie o doèasnom vyradení vozidla
z evidencie vozidiel.
(4) Poèas celej doby doèasného vyradenia vozidla
z evidencie vozidiel vozidlo nesmie by prevádzkované
v cestnej premávke, vozidlo nesmie by znièené a musí
by prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak
vozidlo bolo pod¾a osobitného predpisu49) odovzdané na
spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru na túto povinnos upozorní vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla pri doèasnom vyradení vozidla z evidencie.
(5) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla doèasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo
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prevádzkova v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skonèenia doèasného vyradenia vozidla, je povinný
písomne poiada orgán Policajného zboru o opätovné
zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.
(6) Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení
vozidla do evidencie vozidiel vráti vlastníkovi vozidla
alebo drite¾ovi vozidla odovzdané osvedèenie o evidencii èas I, osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ku s evidenèným èíslom. Ak bolo vozidlu pri doèasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedèenie o evidencii
pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva
nové osvedèenie o evidencii èas I a èas II.
(7) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný
v lehote do 30 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú
kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú
emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobi vozidlo
technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo
emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole
podlieha. Orgán Policajného zboru na túto povinnos
upozorní vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla pri zaradení vozidla do evidencie vozidiel.
(8) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla, ktoré je doèasne vyradené z evidencie vozidiel, môe poiada orgán Policajného zboru o predåenie doby doèasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel, prièom sa primerane
postupuje pod¾a odsekov 1 a 4.
(9) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla, ktoré je doèasne vyradené z evidencie vozidiel, môe poiada orgán Policajného zboru o zmenu pod¾a § 116 ods. 1
písm. a), ods. 2 a o zápis vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla. Orgán Policajného zboru vykoná takúto
zmenu, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, prièom
osvedèenie o evidencii èas I, èas II ani tabu¾ku s evidenèným èíslom nevydáva..
103. V § 120 ods. 2 sa slová vozidiel alebo potvrdenie nahrádzajú slovami vozidiel, potvrdenie a za slovo hodnotu sa vkladá èiarka a slová alebo potvrdenie
múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok66a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 66a znie:

66a) § 9 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov..

104. V § 120 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie,66) vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je povinný
spracovate¾ovi vozidla odovzda osvedèenie o evidencii
èas I, osvedèenie o evidencii èas II, ak bolo vydané,
a tabu¾ku s evidenèným èíslom; osvedèenie o evidencii
èas I, osvedèenie o evidencii èas II alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené
alebo odcudzené..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
105. V § 120 odsek 10 znie:
(10) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzahujú ustanovenia o spracovaní starých vozidiel pod¾a osobitného predpisu,66a)
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môe poiada o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel, prièom je povinný iados podpísa zaruèeným
elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru
vyradí vozidlo z evidencie a iadate¾ovi automatizovane
oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody..
Poznámka pod èiarou k odkazu 66a znie:

66a) § 49 ods. 2, 4 a 5 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

106. § 120 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je povinný
do 15 dní po automatizovanom oznámení orgánu Policajného zboru pod¾a odseku 10 odovzda pôvodne vydané osvedèenie o evidencii èas I, osvedèenie o evidencii èas II, ak bolo vydané, a tabu¾ku s evidenèným
èíslom; to neplatí, ak bolo osvedèenie o evidencii èas I
alebo èas II alebo tabu¾ka s evidenèným èíslom
zadrané a nebolo vydané nové osvedèenie o evidencii
èas I alebo èas II, alebo ak bolo osvedèenie o evidencii
èas I alebo èas II stratené alebo odcudzené..
107. V § 122 sa na konci pripája táto veta: Ak vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla pri podaní iadosti o zaevidovanie vozidla alebo iadosti o zmenu v evidencii
vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu
a túto skutoènos uvedie do iadosti a podpíe pred orgánom Policajného zboru, nevyaduje sa osvedèený
podpis vlastníka alebo drite¾a vozidla..
108. Doterají text § 122 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Iná osoba môe za vlastníka vozidla alebo drite¾a vozidla kona, ak jej vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla udelil plnomocenstvo podpísané zaruèeným elektronickým podpisom64) opatreným èasovou peèiatkou
prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel, prièom ustanovenia o podmienkach vydania osvedèenia o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo
vykonania evidenèného úkonu, v dôsledku ktorého
bude takéto osvedèenie vydané, a o povinnostiach pre
drite¾a vozidla a vlastníka vozidla platia rovnako, ako
sú ustanovené v § 115 a 132a..
109. V § 123 ods. 17 sa na konci pripája táto veta:
Tabu¾ka s evidenèným èíslom urèená pre nosiè bicyklov sa oznaèuje nápisom NOSIÈ na pravej strane tabu¾ky..
110. V § 123 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18,
ktorý znie:
(18) Ak bola vydaná tabu¾ka s evidenèným èíslom
pod¾a odseku 17, drite¾ vozidla alebo vlastník vozidla
nesmie takúto tabu¾ku pripevni na miesto pôvodnej
tabu¾ky s evidenèným èíslom pod¾a odseku 4..
Doterají odsek 18 sa oznaèuje ako odsek 19.
111. § 124 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Orgán Policajného zboru vydá tabu¾ku s evidenèným èíslom zo svojich skladových zásob, o ktorej
zloenie èíslic pod¾a odseku 1 poiadal vlastník vozidla
alebo drite¾ vozidla súèasne so iadosou o prihlásenie
vozidla do evidencie alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel..
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112. Poznámka pod èiarou k odkazu 69 znie:

69) § 14 a 16d a 23a zákona è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

113. V § 128 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Tabu¾ky so zvlátnym evidenèným èíslom obsahujúce písmeno C mono vyda okresnému úradu
a osobe pod¾a § 112 ods. 10..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
114. V § 128 ods. 3 sa slová písmeno M nahrádzajú
slovami  písmeno C alebo písmeno M.
115. V § 128 ods. 4 sa slová odseku 2 nahrádzajú
slovami odseku 3.
116. Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 132a
Výmena tabu¾ky s evidenèným èíslom a osvedèenia
o evidencii prostredníctvom elektronickej sluby
(1) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o výmenu tabu¾ky s evidenèným èíslom, tabu¾ky so zvlátnym evidenèným èíslom obsahujúcim
písmeno S, H alebo Z, osvedèenia o evidencii èas I alebo èas II aj prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel, ak bolo vozidlu vydané osvedèenie
o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný
evidenèný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto
osvedèenie vydané, prièom je povinný iados potvrdi
bezpeènostným osobným kódom.65) Orgán Policajného
zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi
automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak
tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(2) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla môe
poiada o vydanie tabu¾ky s evidenèným èíslom na nosiè bicyklov, prièom je povinný iados potvrdi bezpeènostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru
vykoná zmenu v evidencii vozidiel a iadate¾ovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(3) Vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla je povinný po
automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru pod¾a odseku 1 postupova pod¾a § 116a
ods. 6..
117. V § 136 ods. 1 sa slová ministerstva vnútra vrátane ním urèených rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií, Zboru väzenskej a justiènej stráe,
elezniènej polície nahrádzajú slovami vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho
rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií,
vozidlá hasièských jednotiek5a) urèené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich
vlastníkmi, Zboru väzenskej a justiènej stráe.
118. § 136 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak vlastník vozidla alebo drite¾ vozidla starieho
ako 30 rokov poiada pri evidenènom úkone o vrátenie
pôvodného dokladu o evidencii, orgán Policajného zboru vyznaèí na tomto doklade jeho neplatnos a vráti ho
vlastníkovi vozidla alebo drite¾ovi vozidla..
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119. § 139c sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na úèely zistenia drite¾a vozidla alebo vlastníka
vozidla evidovaného v inom èlenskom táte Európskej
únie je orgán Policajného zboru oprávnený vykona
automatizované vyh¾adávanie údajov o vozidle, jeho
drite¾ovi alebo vlastníkovi spôsobom v rozsahu pod¾a
§ 113 ods. 9 a 11..
120. V § 139d ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová
tvrtá veta, ktorá znie: Ak ide o drite¾a vozidla alebo
vlastníka vozidla evidovaného v inom èlenskom táte
Európskej únie, rozkaz sa zale aj v jednom z úradných
jazykov èlenského tátu Európskej únie, v ktorom je
vozidlo evidované..
121. V § 141 ods. 4 písm. c) sa vypúa slovo rozsahu.
122. V § 141 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) povinnosti podrobi sa doko¾ovaciemu kurzu.43a).
123. V § 141 ods. 5 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) vrátenie vodièského oprávnenia alebo zruenie obmedzenia vodièského oprávnenia,.
Doterajie písmená l) a o) sa oznaèujú ako písmená m) a p).
124. V § 143 ods. 5 sa slová § 116 ods. 1, 2, 5, 6 a 7,
§ 117 ods. 1 a 2, nahrádzajú slovami § 116 ods. 1, 2,
4, 5, 9 a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8.
125. V § 143b ods. 4 sa slová § 89 ods. 2 nahrádzajú slovami § 89 ods. 2 a 3.
126. Za § 143c sa vkladá § 143d, ktorý vrátane nadpisu znie:
143d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
Vozidlá, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie
vozidiel a ktoré boli doèasne vyradené z prevádzky na
pozemných komunikáciách do 31. decembra 2013, sa
od 1. januára 2014 povaujú za vozidlá doèasne vyradené z evidencie pod¾a tohto zákona..
127. Príloha sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady
2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednoduuje cezhranièná výmena informácií o deliktoch
na úseku bezpeènosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ
L 288, 5. 11. 2011)..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národ-
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nej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 31/2013 Z. z., zákona è. 80/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z. a zákona è. 299/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 3 prvej vete sa èíslica 60 nahrádza
èíslicou 50.
2. Za § 60 sa vkladá § 61, ktorý znie:
§ 61
(1) Orgány Policajného zboru sú oprávnené vykonáva automatizované vyh¾adávanie údajov o vozidlách
evidovaných v inom èlenskom táte Európskej únie,
ich vlastníkoch alebo drite¾och na úèely objasòovania
týchto priestupkov
a) prekroèenie najvyej dovolenej rýchlosti,
b) nepouitie bezpeènostného pásu alebo iného
zadriavacieho zariadenia,
c) nezastavenie na èervený svetelný signál na svetelnom signalizaènom zariadení,
d) vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e) vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f) nepouitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g) nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
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h) pouívanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie
inej obdobnej èinnosti poèas vedenia vozidla.
(2) Orgán Policajného zboru pri objasòovaní priestupkov pod¾a odseku 1 vyh¾adáva údaje o vozidlách
evidovaných v inom èlenskom táte Európskej únie,
ich vlastníkoch alebo drite¾och na základe zadania
týchto údajov
a) èlenský tát evidencie vozidla,
b) úplné evidenèné èíslo vozidla,
c) èlenský tát spáchania priestupku,
d) dátum spáchania priestupku,
e) èas spáchania priestupku,
f) úèel vyh¾adania vozidla prostredníctvom kódu priestupku
1. prekroèenie najvyej dovolenej rýchlosti vozidla,
2. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3. nepouitie bezpeènostného pásu alebo iného
zadriavacieho zariadenia,
4. nezastavenie na èervený svetelný signál na svetelnom signalizaènom zariadení,
5. nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10. jazda pod vplyvom návykovej látky,
11. nepouitie ochrannej prilby,
12. nedovolené pouitie telefónneho prístroja alebo
vykonávanie inej obdobnej èinnosti poèas vedenia vozidla.
(3) Ak orgán Policajného zboru zistí údaje o vozidle
evidovanom v inom èlenskom táte Európskej únie,
jeho drite¾ovi alebo vlastníkovi automatizovaným vyh¾adávaním pod¾a odseku 1, iados o podanie vysvetlenia zale drite¾ovi alebo vlastníkovi tohto vozidla aj
v jednom z úradných jazykov èlenského tátu, v ktorom
je vozidlo evidované.
(4) iados o podanie vysvetlenia pod¾a odseku 3 obsahuje najmä informácie o povahe priestupku uvedeného v odseku 1, miesto, dátum, èas spáchania priestupku, názov právneho predpisu, ktorý bol poruený,
sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa pouilo
na zistenie priestupku.
(5) Orgán Policajného zboru môe vykona automatizované vyh¾adávanie údajov aj na základe iadosti iného orgánu oprávneného objasòova priestupky uvedené v odseku 1, prièom sa na tento orgán rovnako
vzahujú odseky 2 a 4..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
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245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012, zákona è. 459/2012 Z. z.,
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è. 8/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z. a zákona è. 387/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa za poloku 73 vkladá nová poloka 73a, ktorá znie:
Poloka 73a
Podanie iadosti o
a) doèasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
a predåenie doèasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
1. do jedného roka ..................................... 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov ............... 20 eur,
3. od dvoch rokov do tyroch rokov .............. 35 eur,
4. od tyroch rokov do iestich rokov ........... 70 eur,
5. od iestich rokov do 10 rokov ................. 170 eur,
6. nad 10 rokov ........................................ 350 eur,
b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel
pred ukonèením lehoty doèasného vyradenia vozidla
z evidencie vozidiel ....................................... 5 eur.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky zahàòa aj vydanie dokladov pri doèasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
2. Pri predåení doèasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie pod¾a písmena a), prièom za zaèiatok lehoty sa poèíta dátum
predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel..
2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 74 sa vypúajú slová Vykonanie skúky.
3. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 74 písm. a) sa na zaèiatok vkladajú slová
Vykonanie skúky.
4. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 74 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) Vykonanie osobitnej skúky na udelenie
1. vodièského oprávnenia skupiny A2 a A .. 16,50 eura,
2. vodièského oprávnenia skupiny B na vedenie
jazdnej súpravy, ktorej najväèia prípustná celková hmotnos presahuje 3 500 kg a nepresahuje
4 250 kg B ............................................. 33 eur,
c) Udelenie vodièského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku ...................... 10 eur,.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
5. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 74 písm. d) a f) sa na zaèiatok vkladajú
slová Vykonanie skúky.
6. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 74 v èasti Poznámky tvrtom bode sa slová písmena c) nahrádzajú slovami písmena e).
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7. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 76 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) vydanie tabu¾ky s evidenèným èíslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej
zloenie èíslic poiadal vlastník vozidla alebo drite¾
vozidla, a to za kadú tabu¾ku ......... 165,50 eura..
Èl. IV
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
zákona è. 393/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 733/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 532/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z., zákona
è. 127/2006 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 515/2008 Z. z., zákona è. 519/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 386/2009 Z. z., zákona
è. 119/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 290/2013 Z. z. a zákona
è. 346/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 52 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a p), ktoré znejú:
o) prevzia od drite¾a starého vozidla tabu¾ku s evidenèným èíslom, osvedèenie o evidencii èas I,
osvedèenie o evidencii èas II a bezodkladne znehodnoti tabu¾ku s evidenèným èíslom a zabezpeèi
jej úplné spracovanie,
p) po odovzdaní starého vozidla na spracovanie zasla
v elektronickej forme orgánu Policajného zboru
údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu
doruèi osvedèenie o evidencii èas I a èas II..
Èl. V
Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 73/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 356/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. ac) sa za slová na území Slovenskej republiky, vkladajú slová vo veci typového schválenia
doplnkového prísluenstva vozidla a výbavy vozidla so
sídlom alebo s trvalým pobytom aj na území èlenského
tátu,.
2. V § 2 písm. ar) sa za slová CNG vkladá èiarka
a vkladajú sa slová skvapalnený zemný plyn LNG.
3. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Tento zákon sa nevzahuje na vozidlá, ktoré nie
sú prihlásené do evidencie vozidiel,5) a to na
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a) vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky
a rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,
b) vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií,
d) vozidlá Policajného zboru,
e) vozidlá Zboru väzenskej a justiènej stráe,
f) vozidlá Slovenskej informaènej sluby,
g) vozidlá Hasièského a záchranného zboru,
h) vozidlá hasièských jednotiek5a) urèené na základe
dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s ich vlastníkmi a
i) vozidlá tvoriace mobilizaèné rezervy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 30 ods. 2 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení neskorích predpisov..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manaérstva kvality. Poiadavky..

5. V § 5 odsek 26 znie:
(26) Povinnos výrobcu a zástupcu výrobcu vystavi
a vyda osvedèenie o evidencii èas II pod¾a odsekov 8,
13 a 19 neplatí, ak poiadal o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej
na tento úèel pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 115 ods. 5 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

6. V § 6 odsek 16 znie:
(16) Povinnos výrobcu a zástupcu výrobcu vystavi
a vyda osvedèenie o evidencii èas II pod¾a odsekov 5, 7
a 9 neplatí, ak poiadal o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel pod¾a osobitného predpisu.6a).
7. V § 7 odsek 19 znie:
(19) Povinnos výrobcu a zástupcu výrobcu vystavi
a vyda osvedèenie o evidencii èas II pod¾a odsekov 6,
9, 12 a 13 neplatí, ak poiadal o prihlásenie vozidla do
evidencie prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel pod¾a osobitného predpisu.6a).
8. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) vies evidenciu údajov, ktoré boli odoslané do evidencie vozidiel, ak ide o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej
sluby zavedenej na tento úèel pod¾a § 5 ods. 26, § 6
ods. 16 alebo § 7 ods. 19; súèasou evidencie údajov
je aj fotokópia osvedèenia o zhode COC,
p) vyda potvrdenie alebo stanovisko prevádzkovate¾ovi
vozidla, ak o to poiada na úèely pod¾a tohto zákona;
výrobca alebo zástupca výrobcu preberá zodpovednos
za údaje uvedené v potvrdení alebo v stanovisku..
9. § 14 sa dopåòa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
(21) Povinnos okresného úradu vystavi a vyda
osvedèenie o evidencii èas II pod¾a odseku 18 neplatí,
ak o prihlásenie vozidla do evidencie poiada osoba,
ktorej predmetom èinnosti je predaj vozidiel evidova-
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ných v Slovenskej republike alebo v inom táte prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel pod¾a osobitného predpisu.8ba)
(22) Ak okresný úrad poiada o prihlásenie dosia¾ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokonèeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej
sluby zavedenej na tento úèel, je povinný bezodplatne
v elektronickej forme zasiela orgánu Policajného zboru
údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla,
drite¾ovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíe do osvedèenia o evidencii èas I a èas II, druhu
a rozmere tabu¾ky s evidenèným èíslom, mieste a spôsobe doruèenia osvedèenia o evidencii èas I a o osobe,
ktorá prevezme osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ky
s evidenèným èíslom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8ba znie:

8ba) § 115 ods. 6 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

10. V § 14a ods. 10 sa slová § 14 ods. 18 nahrádzajú
slovami § 14 ods. 18, 21 a 22.
11. V § 16a ods. 1 písm. b) siedmom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: alebo náhradné identifikaèné
èíslo vozidla VIN.
12. V § 16a ods. 2 sa písmeno a) dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, e jednotlivo dovezené vozidlo je novým vozidlom, ktoré
nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, alebo odborný posudok o kontrole originality vozidla pod¾a
§ 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
nie starí ako 15 dní odo dòa jeho vydania..
13. V § 16a ods. 9 písm. a) prvom bode sa slovo piateho nahrádza slovom iesteho.
14. § 16a sa dopåòa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
(28) Povinnos okresného úradu vystavi a vyda
osvedèenie o evidencii èas II pod¾a odsekov 6 a 13 neplatí, ak o prihlásenie vozidla do evidencie poiada osoba, ktorej predmetom èinnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom táte
prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel pod¾a osobitného predpisu.8ba)
(29) Ak okresný úrad poiada o prihlásenie dosia¾
neevidovaného dokonèeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasiela orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí
vozidla, vlastníkovi vozidla, drite¾ovi vozidla, ktorých
orgán Policajného zboru zapíe do osvedèenia o evidencii èas I a èas II, druhu a rozmere tabu¾ky s evidenèným èíslom, mieste a spôsobe doruèenia osvedèenia
o evidencii èas I, a o osobe, ktorá prevezme osvedèenie
o evidencii èas II a tabu¾ky s evidenèným èíslom..
15. V § 16b ods. 6 a 17 sa na konci pripájajú tieto slová: a §16a ods. 28 a 29.
16. V§ 16c ods. 2 písmeno b) znie:
b) ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikaèné
èíslo vozidla VIN, má pozmenené identifikaèné èíslo

Strana 4588

Zbierka zákonov è. 388/2013

vozidla VIN, má neúplné alebo neèitate¾né identifikaèné èíslo vozidla VIN alebo ho nemono urèi; to
neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikaèné èíslo vozidla VIN,.
17. V § 16d ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a §16a ods. 29.
18. V § 17 ods. 10, § 18 ods. 18 a § 20 ods. 11 sa na
konci pripája táto veta: Ak bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenèný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto
osvedèenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedèenie
o evidencii èas II a elektronickým spôsobom objedná
personalizáciu osvedèenia o evidencii èas I a pod¾a
poiadavky drite¾a vozidla urèí adresu, na ktorú bude
osvedèenie o evidencii èas I doruèené..
19. V § 18 sa odsek 8 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) vyhlásenie výrobcu hromadnej prestavby o systéme
riadenia kvality a kontroly výroby.6).
20. V § 20a ods. 1 sa za slová prevádzkovate¾a vozidla vkladajú slová alebo vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z èlenského tátu alebo iného
zmluvného tátu.
21. V § 20a ods. 3 písm. a) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
alebo fotokópia osvedèenia o evidencii èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu, ak bol taký doklad vydaný a ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z èlenského
tátu alebo iného zmluvného tátu; ak má osvedèenie
o vozidle dve èasti, musia by predloené obidve èasti,.
22. V § 20a ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) fotokópia dokladu o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z èlenského
tátu alebo iného zmluvného tátu,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
23. V § 20a ods. 3 písm. g) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a za slovo udalosti sa vkladajú slová alebo
obdobný doklad zo zahranièia.
24. V § 20a sa odsek 3 dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o stotonení vozidla; predkladá sa pri jednotlivo dovezenom vozidle z èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu, ak má neidentifikovate¾né identifikaèné
èíslo vozidla VIN,
i) doklady pod¾a § 16d ods. 4 písm. a) a c); predkladajú sa, ak sa náhradné identifikaèné èíslo vozidla VIN pride¾uje pri opätovnom schválení vozidla
na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodu jeho odcudzenia..
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(5) Ak ide o konanie o pridelenie náhradného identifikaèného èísla vozidla VIN jednotlivo dovezenému vozidlu z èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu,
technická kontrola pod¾a § 48 a kontrola originality
pod¾a § 83 sa vykoná na základe iadosti vlastníka vozidla a na jeho náklady..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
27. V § 20a ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 6.
28. § 20a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii
èas I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenèný
úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedèenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedèenie o evidencii èas
II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu
osvedèenia o evidencii èas I a pod¾a poiadavky drite¾a vozidla urèí adresu, na ktorú bude osvedèenie o evidencii èas I doruèené..
29. V § 23 ods. 10 sa za slovami Policajného zboru
vypúa èiarka a slová elezniènej polície.
30. V § 24 ods. 2 sa za slovo Vozidlo vkladajú slová
nepodliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel.
31. § 24a vrátane nadpisu znie:
§ 24a
Doèasné vyradenie vozidla, ktoré
nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
z premávky na pozemných komunikáciách
(1) Vozidlo sa doèasne vyradí z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej iadosti prevádzkovate¾a vozidla, ktorá musí obsahova
a) identifikaèné údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis a ak ide o podnikate¾a, aj obchodné meno,
identifikaèné èíslo a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo
obchodné meno a sídlo, identifikaèné èíslo (IÈO),
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho
tatutárnym orgánom, podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky,
b) identifikaèné údaje o vozidle, a to
1. znaèku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla, jeho variant alebo verziu variantu typu,
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikaèné èíslo vozidla VIN,
c) dátum zaèiatku a dátum skonèenia doèasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.

25. V § 20a ods. 4 písm. c) sa za slovo vozidlo vkladajú slová z tretieho tátu.

(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je fotokópia
technického osvedèenia vozidla.

26. V § 20a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

(3) Okresný úrad doèasne vyradí vozidlo z premávky
na pozemných komunikáciách, ak iadate¾ splnil pod-
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mienky uvedené v odsekoch 1 a 2, a to maximálne na
20 rokov; inak iados zamietne.
(4) Ak okresný úrad doèasne vyradí vozidlo pod¾a
odseku 3, vydá rozhodnutie o doèasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikaèných údajov o vozidle uvedie aj dátum zaèiatku a dátum skonèenia
doèasného vyradenia vozidla. Okresný úrad odníme
technické osvedèenie vozidla a vydá prevádzkovate¾ovi
vozidla potvrdenie o odòatí technického osvedèenia vozidla.
(5) Prevádzkovate¾ vozidla doèasne vyradeného
z premávky na pozemných komunikáciách, ktorý chce
také vozidlo prevádzkova pred uplynutím skonèenia
doèasného vyradenia vozidla, je povinný písomne
poiada okresný úrad o opätovné uvedenie vozidla do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(6) iados o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách musí obsahova údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a dátum
skonèenia doèasného vyradenia vozidla.
(7) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 6 sú
a) fotokópia rozhodnutia o doèasnom vyradení vozidla
z premávky na pozemných komunikáciách,
b) potvrdenie okresného úradu o odòatí technického
osvedèenia vozidla.
(8) Okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak
iadate¾ splnil podmienky uvedené v odsekoch 6 a 7;
inak iados zamietne.
(9) Ak okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky pod¾a odseku 8, vydá rozhodnutie o opätovnom
uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných
identifikaèných údajov o vozidle uvedie aj dátum skonèenia doèasného vyradenia vozidla. Okresný úrad vydá
technické osvedèenie vozidla.
(10) Prevádzkovate¾ vozidla, ktoré je doèasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, môe
poiada o predåenie doèasného vyradenia vozidla, prièom sa primerane postupuje pod¾a odsekov 1 a 4.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa vzahujú na vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel..
32. V § 24b sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré bolo odcudzené
pred rozhodnutím okresného úradu o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
alebo o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla..
33. V § 30 ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poverená
technická sluba technickej kontroly vozidiel môe
uverejòova na svojom webovom sídle alebo poskytova
tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, skutoènostiach zistených pri technických kon-
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trolách vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu
a záveroch o ich spôsobilosti, doèasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,.
34. V § 31 ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poverená
technická sluba emisnej kontroly motorových vozidiel
môe uverejòova na svojom webovom sídle alebo poskytova tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch emisných kontrol
motorových vozidiel, skutoènostiach zistených pri
emisných kontrolách motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti,
doèasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,.
35. V § 32 ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poverená
technická sluba kontroly originality môe uverejòova
na svojom webovom sídle alebo poskytova tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva
údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, skutoènostiach zistených pri kontrolách originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch
ich spôsobilosti, doèasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,.
36. V § 32 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Poverená technická sluba kontroly
originality vozidiel je oprávnená poadova poskytnutie
informácií z medzinárodného informaèného systému
vozidiel.23a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Zmluva o európskom informaènom systéme vozidiel a vodièských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 17/2011 Z. z.)..

37. V § 33 ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poverená
technická sluba montáe plynových zariadení môe
uverejòova na svojom webovom sídle alebo poskytova
tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o montái plynového zariadenia v informaènom systéme montáe plynových zariadení,.
38. V § 41 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno f).
39. V § 44 ods. 5 písm. a), § 62 ods. 5 písm. a), § 79
ods. 5 písm. a) a § 92 ods. 5 písm. a) sa vypúajú slová
najskôr 120 dní a.
40. V § 50 ods. 1 prvá veta znie: V lehote od iestich
mesiacov do tyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej
republike, a nie je doèasne vyradené z evidencie pod¾a
osobitného predpisu28a) a jednotlivo dovezené vozidlo
z èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu pod¾a
§ 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej
kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel
v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové
vozidlo z tretieho tátu pod¾a § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schva¾ované vozidlo pod¾a § 16d..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) § 119a ods. 7 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení zákona
è. 388/2013 Z. z..

41. V § 50 ods. 2 a § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto
veta: Rozhodnutie môe obsahova namiesto odtlaèku
úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby..
42. V § 68 ods. 1 sa slová a nie je vyradené z premávky na pozemných komunikáciách doèasne pod¾a § 24
ods. 2 alebo natrvalo pod¾a § 24 ods. 3 nahrádzajú slovami a nie je doèasne vyradené z evidencie pod¾a osobitného predpisu28a).
43. V § 83 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: rozhodnutie môe obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto
podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby..
44. V § 84 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a zistenia v informaènom systéme EUCARIS, e evidovaniu vozidla bránia dôvody vedené v tomto systéme.
45. V § 101 písm. c) tvrtý bod znie:
4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedèenia o evidencii èasti II okrem schváleného zariadenia na spájanie vozidiel a vykonáva zápisy do technického
osvedèenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny
v osvedèení o evidencii èasti II okrem základných
údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva
zmeny v technickom osvedèení vozidla a vedie ich
evidenciu; ak bolo vozidlu vydané osvedèenie o evidencii èas I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný
evidenèný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto
osvedèenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedèenie o evidencii èas II a elektronickým spôsobom
objedná personalizáciu osvedèenia o evidencii èas I
a pod¾a poiadavky drite¾a vozidla urèí adresu, na
ktorú bude osvedèenie o evidencii èas I doruèené,.
46. V § 101 písm. k) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: rozhoduje
o technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených
lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt a kontrole originality,.
47. V § 107 ods. 3 sa vypúajú slová § 24a ods. 6,.
48. V § 107 ods. 9 písm. a) sa slová f) a l) nahrádzajú slovami f) a l), n) a p).
49. V poznámke pod èiarou k odkazu 40a sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová:
èl. 72 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 167/2013 z 5. februára 2013 o schva¾ovaní po¾nohospodárskych a lesných vozidiel a o doh¾ade nad trhom s týmito vozidlami (U. v. EÚ L 60, 2. 3.
2013), èl. 76 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 168/2013 z 15. januára 2013 o schva-
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¾ovaní a doh¾ade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových
vozidiel a tvorkoliek (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013)..
50. V § 109 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak
prevádzkovate¾ vozidla v konaní pod¾a tohto zákona pri
podaní iadosti splnomocní na vykonanie úkonu inú
osobu a túto skutoènos uvedie do iadosti a podpíe
pred správnym orgánom, nevyaduje sa osvedèený
podpis prevádzkovate¾a vozidla..
Èl. VI
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
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. 439/2001 Z. z., zákona
è. 416/2001 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., zákona
è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 368/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6a odsek 1 znie:
(1) Na úèely organizovania dopravy na území obce
môe obec ustanovi veobecne záväzným nariadením
úseky miestnych komunikácií na doèasné parkovanie
motorových vozidiel (ïalej len parkovacie miesta), ak
sa tým neohrozí bezpeènos a plynulos cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta
musia by oznaèené zvislými a vodorovnými dopravnými znaèkami. Vo veobecne záväznom nariadení obec
ustanoví spôsob zabezpeèenia prevádzky parkovacích
miest, výku úhrady za doèasné parkovanie motorových vozidiel pod¾a osobitného predpisu,2r) spôsob jej
platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia..
2. V § 6a odsek 2 znie:
(2) Prevádzkou parkovacích miest pod¾a odseku 1
môe obec poveri aj inú právnickú osobu ako v § 3d
ods. 5 písm. d). Na úpravu vzahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpeèuje
právnická osoba poverená obcou, tak veobecne záväzné nariadenie obce pod¾a odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob
urèenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2s) znie:

2s) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorích predpisov..

3. § 6a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Výnos úhrad za doèasné parkovanie motorových
vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka
parkovacích miest zabezpeèovaná pod¾a odseku 2, keï
predmetný výnos úhrad za doèasné parkovanie je príj-
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§ 56a

mom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby..
Èl. VII
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 75/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 131a ods. 4 sa slová 30. novembra 2013 nahrádzajú slovami 31. decembra 2014.
Èl. VIII
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 133/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
c) má najviac osem rokov odo dòa uvedenia do prevádzky..
2. V § 54 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová a poèet
najazdených kilometrov.
3. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 30. novembra 2013
Konania na udelenie koncesie na taxislubu zaèaté
a právoplatne neukonèené pred 30. novembrom 2013
sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; na neskoriu
právnu úpravu sa prihliadne, ak je to pre iadate¾a výhodnejie..
Èl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 84/2009 Z. z., zákonom è. 188/2009 Z. z., zákonom
è. 199/2009 Z. z., zákonom è. 144/2010 Z. z., zákonom
è. 119/2011 Z. z., zákonom è. 249/2011 Z. z., zákonom
è. 313/2011 Z. z., zákonom è. 68/2012 Z. z., zákonom
è. 317/2012 Z. z., zákonom è. 357/2012 Z. z., zákonom
è. 42/2013 Z. z., zákonom è. 98/2013 Z. z., zákonom
è. 180/2013 Z. z., zákonom è. 213/2013 Z. z., zákonom
è. 290/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. X
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. novembra 2013
okrem èl. I bodov 1 a 88, 90 a 118, 121 a 126 a èl. III a
V a èl. IX, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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389
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 23. septembra 2013
bolo v Ulanbátare podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a po¾nohospodárstva Mongolska o rozvoji po¾nohospodárskej spolupráce.
Memorandum nadobudlo platnos 23. septembra 2013 v súlade s èlánkom 8.
Do textu memoranda mono nahliadnu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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390
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 14. decembra 2011
bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 10. novembra 2013 v súlade s èlánkom 10 ods. 2.
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K oznámeniu è. 390/2013 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kenskej republiky (ïalej len zmluvné strany)
v duchu priate¾ských vzahov medzi obidvoma tátmi,
vedené elaním podporova vzájomnú spoluprácu a rozvoj,
uvedomujúc si dôleitos a význam rozvojovej pomoci,
s cie¾om naplnenia týchto zámerov dohodli sa takto:
Èlánok 1
Pojmy
Na úèely tejto dohody znamená:
Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej
republiky  hlavný nástroj plánovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytovanej Kenskej republike, schválený vládou Slovenskej republiky;
Finanèné prostriedky  finanèné prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej
pomoci a poskytované Kenskej republike;
Poskytovate¾  Slovenská republika;
Príjemca  Kenská republika;
Personál (tátni zamestnanci, zamestnanci)  obèania Slovenskej republiky a súèasne zamestnanci subjektu poskytovate¾a zúèastòujúci sa na projektoch
poskytovate¾a v krajine príjemcu.
Èlánok 2
Predmet a pôsobnos dohody
Táto dohoda ustanovuje veobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi poskytovate¾om a príjemcom
v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Príjemca zabezpeèí efektívne vyuitie oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej
poskytovate¾om, prijme potrebné opatrenia na zabránenie zneuitiu alebo zadraniu finanèných prostriedkov poskytnutých v rámci tejto pomoci a garantuje neporuenie podmienok, za ktorých tieto finanèné
prostriedky boli poskytnuté.
Èlánok 3
Prísluné orgány
1. Orgánmi zmluvných strán príslunými na vykonávanie tejto dohody sú:

v Slovenskej republike:
Ministerstvo zahranièných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
v Kenskej republike:
Úrad zástupcu predsedu vlády
Ministerstvo financií
Treasury Building
Harambee Avenue
P. O. Box 30007 Nairobi
2. Akáko¾vek komunikácia medzi príslunými orgánmi v rámci implementácie tejto dohody sa bude uskutoèòova v anglickom jazyku.
Èlánok 4
Financovanie
1. Poskytovanie finanèných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa bude uskutoèòova v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi poskytovate¾a. Rovnaké
postupy sa uplatnia aj pri úètovných operáciách súvisiacich s týmito finanènými prostriedkami.
2. Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v EUR.
3. Finanèné prostriedky z programu Slovak Aid, ktoré sú poskytované poskytovate¾om alebo ku ktorým
tento prispieva, budú pouité výluène na úèely dohodnutých projektov/programov a v rámci budúcich schválených projektov/programov s výnimkou èlánku 6 ods. 3
tejto dohody.
Èlánok 5
Obstaranie tovaru, prác a sluieb
1. Obstaranie tovaru, prác a sluieb sa bude uskutoèòova v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi poskytovate¾a.
2. Tovar a sluby poskytované organizáciami poskytovate¾a v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pod¾a tejto
dohody budú oslobodené od cla a iných platieb, daní
a akýchko¾vek iných poplatkov vyberaných príjemcom.
3. Tovar zaobstaraný poskytovate¾om v rámci tejto
dohody sa po skonèení projektu/programu stane majetkom príjemcu.
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Èlánok 6
Podmienky pre vyslaný personál (tátni
zamestnanci, zamestnanci) poskytovate¾a
1. Príjemca bude informova Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi o kadej mimoriadnej situácii
alebo o núdzovom stave v krajine. V prípade, e ktoráko¾vek zo zmluvných strán povauje podobné udalosti
za prípad vyej moci alebo je názoru, e by mohli
ohrozi vykonávanie projektov alebo programov spolupráce, ktoráko¾vek zo zmluvných strán môe poiada
o bezodkladné konzultácie. V rámci týchto konzultácií
poskytne príjemca informácie o vetkých bezpeènostných opatreniach alebo iných obmedzeniach, ktoré sa
vzahujú na osoby, ktoré sa podie¾ajú na realizácií projektov rozvojovej pomoci z programu Slovak Aid.
2. Prísluné orgány poskytovate¾a môu, v mimoriadnych situáciách alebo pri núdzovom stave v krajine poskytovate¾a, vyda konkrétne pokyny pre personál (tátni zamestnanci, zamestnanci). Medzi takéto
pokyny mono zaradi aj príkaz na opustenie územia
príjemcu. Personál (tátni zamestnanci, zamestnanci),
ktorý sa bude riadi takýmito pokynmi alebo podnikne
iné preventívne kroky, ktoré sú za daných okolností
primerané, nenesie zodpovednos za poruenie povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.
3. Náklady, ktoré vzniknú poskytovate¾ovi na zaistenie bezpeènosti personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci), budú financované z prostriedkov, ktoré
poskytovate¾ poskytne príjemcovi ako oficiálnu rozvojovú pomoc.
4. Príjemca ponesie vetky riziká, ktoré vyplývajú
alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými
v rámci tejto dohody, a je zodpovedný najmä za rieenie
vetkých kôd/saností, ktoré podá tretia strana voèi
poskytovate¾ovi, jeho oficiálnym intitúciám alebo
predstavite¾om, ako aj spoloènostiam, intitúciám alebo osobám spadajúcim pod túto dohodu a ktoré vyplývajú z aktivít vykonávaných v rámci tejto dohody, alebo
takých, ktoré s nimi priamo súvisia, s výnimkou, e sa
poskytovate¾ a príjemca dohodnú, e vznikol konkrétny nárok ako následok hrubej nedbanlivosti alebo
úmyselného pochybenia personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci).
5. Príjemca zaruèí pre personál (tátni zamestnanci,
zamestnanci):
a) slobodný pohyb na území krajiny a právo vstúpi do
krajiny a opusti krajinu v rozsahu potrebnom na
vykonávanie projektu/programu;
b) bezodkladné vydanie vetkých potrebných povolení,
víz alebo licencií, ako je napríklad povolenie na pobyt, pracovné povolenie a povolenie na vykonávanie
odbornej èinnosti, ako aj oslobodenie od imigraèných obmedzení a povinnosti registrácie cudzincov
po celú dobu platnosti tejto dohody;
c) oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a od
akýchko¾vek ïalích priamych daní z funkèných
poitkov poskytovaných ústredným orgánom tátnej správy Slovenskej republiky alebo zamestnávate¾om, ktorý sa zaviazal poskytova sluby alebo
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doda tovar na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu buï
priamo, alebo ako subdodávate¾;
d) prístup k slubám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyej úrovni kvality dostupnej v krajine
bez oh¾adu na to, èi sú verejné, alebo súkromné;
e) monosti repatriácie poèas vnútrotátnych alebo
medzinárodných kríz, rovnocenné s monosami
poskytovanými pracovníkom diplomatických misií;
f) právo na dovoz a spätný vývoz zariadení na výkon
povolania a tovaru, ktoré personál (tátni zamestnanci, zamestnanci) potrebuje na plnenie svojich
úloh, bez colných platieb.
6. Príjemca môe poiada o odvolanie alebo o výmenu ktoréhoko¾vek pracovníka personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci) vyslaného poskytovate¾om,
ktorého prácu alebo správanie povauje za neuspokojivé.
Èlánok 7
Pouitie loga
Pri vykonávaní tejto dohody kadá zo zmluvných
strán bude pouíva logo oficiálnej rozvojovej pomoci
poskytovate¾a bez akýchko¾vek predchádzajúcich konzultácií alebo schválenia.
Èlánok 8
Výhrady
1. Finanèné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky nesmie príjemca poui na úhradu cla
a iných platieb, daní a akýchko¾vek iných poplatkov,
ktoré s nimi súvisia.
2. Poskytovate¾ si vyhradzuje právo poadova vrátenie finanèných prostriedkov, a to v plnej výke alebo
ich èasti v prípade, ak prijímate¾ nepouil finanèné
prostriedky na úèely, na ktoré boli urèené. Zmluvné
strany budú vies vzájomné konzultácie s cie¾om nájdenia rieenia predtým, ne poskytovate¾ uplatní svoje
právo poadova vrátenie plnej výky finanèných prostriedkov alebo ich èasti.
Èlánok 9
Rieenie sporov
Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknú z výkladu
alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, sa budú
riei vzájomnými rokovaniami zmluvných strán.
Èlánok 10
Závereèné ustanovenia
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.
2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi tátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnos tridsiatym (30.)
dòom nasledujúcim po dni doruèenia druhej nóty
o tomto schválení.

Strana 1196

Zbierka zákonov 2013

3. Kadá zo zmluvných strán môe túto dohodu vypoveda písomne so esmesaènou výpovednou lehotou.
4. Táto dohoda sa môe meni alebo dopåòa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia by vykonané písomnou formou.
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5. Záväzky u plnené, ale ku dòu ukonèenia platnosti dohody ete neukonèené, sa budú riadi jej ustanoveniami a do ich úplného splnenia.
Dané v Nairobi 14. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Kenskej republiky:

Mikulá Dzurinda v. r.

Uhuru Muigai Kenyatta v. r.
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K oznámeniu è. 390/2013 Z. z.

AGREEMENT
on Development Cooperation between the Government of the Slovak Republic
and the Government of the Republic of Kenya
Article 3

The Government of the Slovak Republic and the
Government of the Republic of Kenya, (hereinafter
referred as the Parties)

Competent Authorities

In the spirit of friendly relations between the two
States,

1. The competent authorities of the Parties in connection
with implementation of this Agreement are:

Motivated by the wish to support mutual cooperation
and development,

in the Slovak Republic:
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Recognizing the importance and significance of
development assistance,
have agreed, with the purpose of fulfilling of those
objectives, as follows:
Article 1
Terms
For the purposes of this Agreement:
National Program of Official Development Assistance
 means the main planning instrument of the Slovak
Republic for providing the official development
assistance to the Republic of Kenya, approved by the
Government of the Slovak Republic;
Funds  means financial resources allocated within
the framework of the National Program of Official
Development Assistance of the Slovak Republic
provided to the Republic of Kenya;
Provider  means the Slovak Republic;
Beneficiary  means the Republic of Kenya;
Staff (civil servants, employees)  means the citizen of
the Slovak Republic, and at the same time employee of
the Providers entity participating in projects of the
Provider in the country of the Beneficiary.
Article 2
Subject and Scope of the Agreement
This Agreement stipulates general terms and
conditions of development cooperation between the
Provider and the Beneficiary within the framework of
the National Program of Official Development
Assistance. The Beneficiary shall ensure the efficient
use of the official development assistance provided by
the Provider, adopt the measures necessary for
prevention of misuse or withholding of Funds provided
within the framework of this assistance and
non-infringement of terms and conditions under which
these Funds were provided.

in the Republic of Kenya:
Office of the Deputy Prime Minister
Ministry of Finance of the Republic of Kenya
Treasury Building
Harambee Avenue
P.O.Box 3007 Nairobi
2. Any communication of the competent authorities
within the implementation of this Agreement shall be
carried out in the English language.
Article 4
Financing
1. Providing of Funds within the framework of the
National Programme of Official Development Assistance
of the Slovak Republic shall be carried out in
accordance with the national law and regulations of the
Provider. The same procedures shall be applied also to
accounting operations connected with those Funds.
2. Payments carried out within the framework of this
Agreement shall be implemented in EURO.
3. The Funds from the Slovak Aid Development
Assistance Program that are being provided by the
Provider or to the provision of which this contributes,
shall be used exclusively for the purposes of the agreed
projects/programs and within the framework of
prospective approved projects/programs, except for
the Article 6, Paragraph 3 of this Agreement.
Article 5
Procurement of Goods, Work and Services
1. Procurement of goods, work and services shall be
carried out in accordance with the national law and
regulations of the Provider.
2. Goods and services provided by the organizations
of the Provider within the framework of the official

Strana 1198

Zbierka zákonov 2013

development assistance pursuant to this Agreement
shall be exempt from customs duties, taxes and any
other fees collected by the Beneficiary.
3. The goods provided by the Provider within the
framework of this Agreement shall become the
property of the Beneficiary after the project/program is
terminated.
Article 6
Conditions Applicable to the Staff
(civil servants, employees) sent by the Provider
1. The Beneficiary shall inform the Embassy of the
Slovak Republic in Nairobi about any extraordinary
situation or state of emergency in the country. In case
any
of
the
Parties
considers
similar
circumstances/events for force majeure, or in case it is
of the opinion they could endanger implementation of
the projects or programs of cooperation, any of the
Parties can ask for immediate consultations. Within
the framework of these consultations the Beneficiary
shall provide information on all security provisions or
other restrictions, concerning individuals who
participate in the realization of the projects financed
through Slovak Aid Development Assistance Program.
2. The competent authorities of the Provider can, in
extraordinary situation or during a state of emergency
in the country of the Provider, issue specific
instructions to the Staff (civil servants, employees).
Those instructions can also include the order to leave
the territory of the Beneficiary. The Staff (civil servants,
employees) that shall obey such instructions or
implement other preventive actions, which are
reasonable under given circumstances, shall not be
made responsible for violation of obligations following
from their employment contracts.
3. Costs that incur to the Provider in connection with
securing safety of the Staff (civil servants, employees)
shall be financed from the Funds provided by the Provider
to the Beneficiary as official development assistance.
4. The Beneficiary bears all the risks that follow from
or have originated in connection with activities realised
within the framework of this Agreement and is
responsible mainly for the settlement of all
claims/complaints that the third Parties shall file
against the Provider, its official institutions or its
representatives, as well as companies, institutions or
persons that fail under this Agreement and that follow
from activities realised within the framework of this
Agreement, or that are directly connected with those
activities, unless the Provider and the Beneficiary
agree that a particular claim arose from an act of gross
negligence or willful misconduct of the Personnel (civil
servants, employees).
5. The Beneficiary shall guarantee to the Staff (civil
servants, employees):
a) Free movement on the territory of the country and
the right to enter into the country and to leave the
country
within
the
extent
necessary
for
implementation of the project/program;
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b) Prompt issue of all necessary permits, visas or
licenses, such as, for example, the permit for stay
(residence permit), the working permit and the
permit to carry out specialized activities, as well as
exemption from the immigration restrictions and
from the obligation of registration of aliens
throughout the period of duration of this Agreement;
c) Exemption from the natural persons income tax and
any other direct tax from emoluments provided by
the central state authority of the Slovak Republic or
by the employer that has undertaken to provide
services or to supply goods based on the contract
with the Slovak Agency for International
Development Cooperation, either directly, or as a
sub-contractor;
d) Access to health care services and facilities of the
highest quality available in the country, regardless
whether they are public or private;
e) Possibilities of repatriation during the internal or
international crises, which are equal to the
possibilities provided to the staff of the diplomatic
missions;
f) The right to import and re-export (free of customs
duties) the professional equipment and goods that
the Staff (civil servants, employees) needs for
fulfilment of their tasks.
6. The Beneficiary can request withdrawal or
replacement of any person from the Staff (civil
servants, employees), provided by the Provider whose
work or behaviour is considered for not satisfactory.
Article 7
Use of Logo
Each Party shall use a logo of the official
development assistance of the Provider while
implementing provisions of this Agreement, without
any prior consultations or approval.
Article 8
Reservations
1. The Funds provided to the Beneficiary from the
National Program of the Official Development
Assistance of the Slovak Republic must not be used by
the Beneficiary for payments of taxes, customs duties
and fees connected with them.
2. The Provider reserves the right to request
repayment of the Funds either within their full extent
or a part of them, in case the Beneficiary did not use the
Funds for the purpose for which they were earmarked.
The Parties shall hold mutual consultations with the
purpose of finding a solution before the Provider
exercises its right to request the repayment of the full
amount of the Funds or a part of them.
Article 9
Settlement of Disputes
Any disputes that may arise from interpretation or
implementation of provisions of this Agreement shall
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be settled through mutual negotiations between the
Parties.
Article 10
Final Provisions
1. This Agreement is concluded for a period of three
years.
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3. This Agreement can be terminated by any of the
Parties by giving written notification at least six
months termination notice.
4. This Agreement may be amended or supplemented
by mutual agreement of the Parties. The amendments
and supplements shall be done in written form.
5. The termination of this Agreement shall not affect
the completion of obligations, which are already being
performed, but not completed, at the date of termination
of this Agreement.

2. This Agreement is subject to approval in
accordance with the national law and regulations of
the states of both Parties, and shall enter into force on
the thirtieth (30.) day following the date of delivery of
the second notification concerning this approval.

Done at Nairobi on 14th December 2011 in two
originals in English language.

For the Government
of the Slovak Republic:

For the Government
of the Republic of Kenya:

Mikulá Dzurinda m. p.

Uhuru Muigai Kenyatta m. p.

Strana 1200

Zbierka zákonov 2013

Príloha k èiastke 93

