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402
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb
a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb
§1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a potových sluieb
(1) Zriaïuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb (ïalej len regulaèný
úrad), ktorý je orgánom tátnej správy s celoslovenskou pôsobnosou pre oblas elektronických komunikácií a potových sluieb.
(2) Regulaèný úrad je rozpoètová organizácia zapojená finanènými vzahmi na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo).
(3) Sídlom regulaèného úradu je Bratislava. Sídlom
stáleho pracoviska regulaèného úradu pre oblas potových sluieb je ilina. Regulaèný úrad môe mimo
svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaïova
aj ïalie pracoviská.
(4) Organizaènú truktúru regulaèného úradu ustanovuje organizaèný poriadok regulaèného úradu, ktorý
vydáva regulaèný úrad.
§2
Pôsobnos regulaèného úradu
(1) Regulaèný úrad
a) je regulaèným a cenovým orgánom a vykonáva tátny doh¾ad v oblasti elektronických komunikácií
a potových sluieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,1)
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi tátnej správy, orgánmi Európskej
únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
1

c) vykonáva ïaliu pôsobnos pod¾a osobitných predpisov.2)
(2) Regulaèný úrad pri výkone svojej regulaènej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle.
tátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ïalie osoby nesmú ovplyvòova
regulaèný úrad pri vykonávaní jeho regulaènej a cenovej pôsobnosti.
§3
Predseda regulaèného úradu
a podpredseda regulaèného úradu
(1) Na èele regulaèného úradu je predseda regulaèného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ïalej len národná rada) na návrh
vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda). Uznesenie o odvolaní predsedu regulaèného úradu spolu
s odôvodnením návrhu uznesenia zverejòuje národná
rada na svojom webovom sídle.
(2) Predseda regulaèného úradu je tatutárnym orgánom regulaèného úradu, riadi ho a zodpovedá za
jeho èinnos.
(3) Predsedu regulaèného úradu poèas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulaèného úradu nie je
obsadená, zastupuje podpredseda regulaèného úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ïalej len minister).
(4) Ak funkcia podpredsedu regulaèného úradu nie
je obsadená, predseda regulaèného úradu písomne poverí tátneho zamestnanca regulaèného úradu doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulaèného
úradu. Ak funkcia predsedu regulaèného úradu
a funkcia podpredsedu regulaèného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne
poverí tátneho zamestnanca regulaèného úradu doèasným vykonávaním funkcie predsedu regulaèného
úradu.
(5) Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulaèného úradu najneskôr tri mesiace
pred uplynutím funkèného obdobia predsedu regulaèného úradu. Ak národná rada nezvolí navrhnutého

) Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 547/2011 Z. z.
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 324/2011 Z. z. v znení zákona è. 547/2011 Z. z.
Zákon è. 351/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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kandidáta, vláda navrhne národnej rade iného kandidáta na príslunú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.
(6) Funkèné obdobie predsedu regulaèného úradu
a podpredsedu regulaèného úradu je esroèné. Tá istá
osoba môe vykonáva funkciu predsedu regulaèného
úradu alebo podpredsedu regulaèného úradu najviac
dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia. Predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu
ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkèného obdobia
do dòa vzniku funkcie nového predsedu regulaèného
úradu alebo podpredsedu regulaèného úradu; dòom
vzniku funkcie je deò uvedený v oznámení o zvolení nového predsedu regulaèného úradu alebo o vymenovaní
podpredsedu regulaèného úradu.
(7) Predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu sú tátnymi zamestnancami pod¾a
osobitného predpisu. 3)
(8) Platové a ïalie náleitosti predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu urèuje
vláda pod¾a osobitného predpisu.3)
(9) Výkon funkcie predsedu regulaèného úradu
a podpredsedu regulaèného úradu sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie.
(10) Výkon funkcie predsedu regulaèného úradu
a podpredsedu regulaèného úradu zaniká
a) smrou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za màtveho,
b) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný èin, alebo právoplatným
rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný
èin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmieneèný
trest odòatia slobody,
c) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilos na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11) Predseda regulaèného úradu sa môe vzda
funkcie písomným oznámením doruèeným predsedovi
národnej rady a podpredseda regulaèného úradu sa
môe vzda funkcie písomným oznámením doruèeným
predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu sa skonèí
dòom doruèenia písomného oznámenia o vzdaní sa
funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorí deò
vzdania sa funkcie.
(12) Národná rada odvolá predsedu regulaèného
úradu a vláda odvolá podpredsedu regulaèného úradu,
ak nevykonáva svoju funkciu najmenej poèas iestich
po sebe nasledujúcich mesiacov.
3
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§4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulaèného
úradu a podpredsedu regulaèného úradu
(1) Za predsedu regulaèného úradu mono zvoli a za
podpredsedu regulaèného úradu mono vymenova len
fyzickú osobu, ktorá
a) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a
d) má najmenej päroènú odbornú prax v riadiacej
funkcii v oblasti potových sluieb alebo elektronických komunikácií.
(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmieneèný
trest odòatia slobody. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace.
(3) Predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu nesmie poèas výkonu funkcie
a) by èlenom politickej strany alebo politického hnutia, vykonáva funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ma pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzah s politickou stranou alebo
s politickým hnutím,
b) vykonáva funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo by èlenom tatutárneho, riadiaceho, dozorného
alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c) by zamestnancom, tatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo èlenom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon
podnikate¾skej èinnosti, ani ma majetkovú úèas
na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach
osoby, vo vzahu ku ktorej vykonáva regulaèný úrad
pôsobnos pod¾a tohto zákona alebo osobitných
predpisov,1) alebo pôsobi v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzahuje aj na jeho blízke osoby,4)
d) podnika,
e) vykonáva inú zárobkovú èinnos okrem prípadov
ustanovených osobitným predpisom.5)
(4) Predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu ako verejní funkcionári sú povinní
zdra sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom. Na úèely tohto zákona
sa povauje
a) verejný záujem za taký záujem, ktorý prináa majetkový prospech alebo iný prospech vetkým obèanom
alebo mnohým obèanom,
b) osobný záujem za taký záujem, ktorý prináa majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám,
c) rozpor záujmov za skutoènos, keï verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný
záujem pred verejným záujmom.

) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
5
) § 61 zákona è. 400/2009 Z. z. v znení zákona è. 505/2010 Z. z.
4

Strana 4632

Zbierka zákonov è. 402/2013

(5) Ak poèas dvoch rokov pred skonèením výkonu
funkcie rozhodol predseda regulaèného úradu alebo
podpredseda regulaèného úradu o poskytnutí tátnej
pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulaèného úradu voèi osobe, vo vzahu ku ktorej
vykonáva regulaèný úrad pôsobnos pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulaèného
úradu alebo podpredseda regulaèného úradu nesmie
poèas jedného roka po skonèení výkonu funkcie
a) by zamestnancom, spoloèníkom, èlenom, akcionárom alebo konate¾om tejto osoby, èlenom jej tatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu ani ma podiel na jej základnom imaní alebo
podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) ma uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoloèenstve alebo darovaciu zmluvu s touto
osobou,
c) ma uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie kona v prospech alebo v mene tejto osoby.
(6) Zákaz pod¾a odseku 5 sa vzahuje na predsedu
regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu,
aj ak jeho rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou
podmienkou na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 5.
(7) Zákaz pod¾a odseku 5 sa vzahuje na predsedu
regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu,
aj ak v období dvoch rokov pred skonèením výkonu
funkcie uzatvoril v mene obstarávate¾a zmluvu s uchádzaèom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou.
(8) Urèený výbor národnej rady (ïalej len výbor)
môe rozhodnú o udelení výnimky zo zákazov pod¾a
odsekov 5 a 7. Výnimku mono udeli, ak je zrejmé, e
taký zákaz je neprimeraný vzh¾adom na povahu konania pod¾a odsekov 5 a 7. Udelenie výnimky je výbor povinný odôvodni a spolu s odôvodnením zverejni spôsobom pod¾a odseku 17.
(9) Verejný funkcionár pod¾a odseku 5 je povinný do
30 dní po uplynutí jedného roka odo dòa skonèenia výkonu funkcie predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu poda výboru písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom
uvedie,
a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vzahu,
b) v ktorej právnickej osobe bol èlenom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu,
c) ktorých právnických osôb sa stal èlenom, akcionárom alebo spoloèníkom,
d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy pod¾a odseku 5
písm. b) alebo písm. c).
(10) V oznámení pod¾a odseku 9 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(11) Predseda regulaèného úradu a podpredseda re6
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gulaèného úradu je vylúèený z rozhodovania vo veci
týkajúcej sa osoby, vo vzahu ku ktorej vykonáva regulaèný úrad pôsobnos pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a) bol poèas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie
predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu, zamestnancom, tatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo èlenom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na
výkon podnikate¾skej èinnosti, mal majetkovú úèas
na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) bola jemu blízka osoba v postavení pod¾a písmena a)
okrem postavenia zamestnanca.
(12) Ak je predseda regulaèného úradu vylúèený
z rozhodovania vo veci pod¾a odseku 11, rozhodne v tejto veci podpredseda regulaèného úradu.
(13) Predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu je povinný do jedného mesiaca od
vzniku funkcie a poèas jej výkonu vdy do 31. marca
predloi výboru písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutoènosti, ktoré by mohli
ma priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannos
a nezávislos pri rozhodovaní pod¾a tohto zákona, najmä uvedie skutoènosti pod¾a odsekov 3 a 11. Vo vyhlásení taktie uvedie vetky príjmy, funkèné alebo iné poitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku
a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manela
a neplnoletých detí, ktoré s ním ijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu aj bez ich súhlasu.
(14) K vyhláseniu pod¾a odseku 13 priloí predseda
regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu
najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daòovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný
doklad vydávaný na daòové úèely potvrdzujúci sumu
príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny
rok.
(15) Majetkovými pomermi pod¾a odseku 13 sa rozumie
a) vlastníctvo nehnute¾nosti vrátane vlastníctva bytu
a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnute¾nej veci, ktorej zvyèajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej
hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peòané
plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
(16) Výbor je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti vyhlásenia pod¾a odseku 13 poiada predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu o vysvetlenie. Výbor zaène konanie,
ak nepovauje podané vysvetlenie za dostatoèné.
(17) Výbor je povinný poskytnú informácie o vyhlásení pod¾a odseku 13 kadej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise.6) Oznámenie

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
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podané pod¾a odseku 13 zverejòuje výbor na webovom
sídle národnej rady. Osobné údaje predsedu regulaèného úradu a podpredsedu regulaèného úradu sa poskytujú alebo zverejòujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
(18) Ustanovenie odseku 17 sa nevzahuje na údaje
o majetkových pomeroch a na osobné údaje manela
a neplnoletých detí, ktorí ijú s predsedom regulaèného
úradu a podpredsedom regulaèného úradu v domácnosti.
(19) Pod¾a odseku 17 sa nezverejòujú také údaje
o majetkových pomeroch predsedu regulaèného úradu
a podpredsedu regulaèného úradu, ktoré by umonili
identifikáciu hnute¾ných vecí, ktoré predseda regulaèného úradu a podpredseda regulaèného úradu vlastní,
alebo identifikáciu ïalích strán v právnych vzahoch
pod¾a odseku 15 písm. c) a d).
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov
§5
(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ïalej len konanie)
vykonáva výbor.
(2) Výbor zaène konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedèujú
tomu, e verejný funkcionár v oznámení pod¾a § 4
ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo e verejný funkcionár nesplnil alebo
poruil povinnos alebo obmedzenie ustanovené
týmto zákonom alebo osobitným predpisom3) alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého
je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a èo sa namieta.
(3) Ak sa konanie zaèína na podnet, dòom zaèatia konania je deò doruèenia podnetu výboru. Ak sa konanie
zaèína z vlastnej iniciatívy výboru, konanie je zaèaté
dòom, keï výbor urobil prvý úkon voèi verejnému
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.
(4) Výbor umoní verejnému funkcionárovi, proti
ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu;
ak je to potrebné, vykoná ïalie dokazovanie.
(5) Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dòa zaèatia
konania. Toto rozhodnutie doruèí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na èí
podnet sa koná.
(6) Ak sa v konaní preukázalo, e verejný funkcionár
nesplnil alebo poruil povinnos alebo obmedzenie
ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo v oznámení pod¾a § 4 ods. 9 alebo ods. 13
uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie
obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v èom je konanie
alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore
s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom,3) odôvodnenie a pouèenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnos zaplati pokutu pod¾a odseku 10.
(7) Ak sa rozhodnutím pod¾a odseku 6 vysloví, e ve-
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rejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo
èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom verejnej funkcie predsedu regulaèného úradu alebo podpredsedu regulaèného úradu, súèasou rozhodnutia je aj povinnos bezodkladne zanecha takú funkciu, zamestnanie
alebo èinnos.
(8) Rozhodnutím pod¾a odseku 6 sa vysloví strata
funkcie predsedu regulaèného úradu alebo podpredsedu regulaèného úradu, ak
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, e nesplnil alebo poruil povinnos alebo obmedzenie ustanovené týmto
zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo
v oznámení pod¾a § 4 ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,
b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto zákonom pôvod svojich majetkových
prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok,
ktorý verejný funkcionár vzh¾adom na svoje príjmy
oznámené pod¾a § 4 ods. 13 nemohol dosiahnu.
(9) Rozhodnutie pod¾a odseku 6 musí by prijaté
najmenej trojpätinovou väèinou prítomných èlenov
výboru; inak to znamená, e sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznáa sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho èlenov.
(10) Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesaènému platu verejného
funkcionára, ak ide o poruenie povinnosti poda
oznámenie pod¾a § 4 ods. 13 v lehote ustanovenej
v § 4 ods. 13,
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesaèného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
uvedie v oznámení pod¾a § 4 ods. 13 neúplné alebo
nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesaèného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruí povinnosti pod¾a § 4 ods. 9,
d) v sume zodpovedajúcej esnásobku mesaèného
platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
poruí povinnosti pod¾a § 4 ods. 3, alebo
e) v sume zodpovedajúcej dvanásnásobku mesaèného
platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
poruí povinnosti pod¾a osobitného predpisu.3)
(11) Výnos z pokút zaplatených predsedom regulaèného úradu a podpredsedom regulaèného úradu je
príjmom tátneho rozpoètu.
(12) Ak sa v konaní nepreukázalo, e verejný funkcionár nesplnil alebo poruil povinnos alebo obmedzenie
ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo v oznámení pod¾a § 4 ods. 9 alebo ods. 13
uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, výbor rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väèina prítomných èlenov výboru; také
rozhodnutie je koneèné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak
sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí
pod¾a odseku 6 vzdá svojej funkcie.
(13) Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného
funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa
trvalého bydliska a funkcia.
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(14) Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na iados výboru oznámi skutoènosti, ktoré
majú význam pre konanie a rozhodnutie pod¾a tohto
zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti môe výbor uloi tatutárnemu orgánu alebo predsedovi tatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výke urèenej v odseku 10
písm. a), a to aj opakovane.
(15) Na úèely tohto zákona sa mesaèným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho
roèného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za
výkon verejnej funkcie a v prípade uloenia pokuty
v zmysle odseku 14 sa mesaèným platom verejného
funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho roèného
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon
funkcie tatutárneho orgánu alebo predsedu tatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
(16) V prípade, ak mesaèný plat verejného funkcionára, voèi ktorému vedie konanie výbor, je nií ako
priemerná mesaèná nominálna mzda v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok, pri výpoète sumy pod¾a odseku 10 sa za mesaèný
plat povauje priemerná nominálna mesaèná mzda
v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.
§6
(1) Rozhodnutie prijaté pod¾a § 5 ods. 8 výborom
musí schváli národná rada najmenej trojpätinovou
väèinou vetkých poslancov. Národná rada schválené
rozhodnutie zverejòuje.
(2) Dotknutý verejný funkcionár môe poda návrh
na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd
Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia pod¾a odseku 1, ktorým bola vyslovená
strata funkcie, alebo do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia pod¾a § 5 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté
o pokute voèi verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný
úèinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne
o tomto návrhu do 60 dní odo dòa jeho doruèenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu.7) Rozhodnutie Ústavného
súdu Slovenskej republiky je koneèné okrem prípadu,
ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje monos pre verejného funkcionára obráti sa na medzinárodný orgán so iadosou
o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená
strata mandátu alebo verejnej funkcie, a ak sa verejný
funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so iadosou o preskúmanie takého rozhodnutia, povauje
sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej
funkcie za právoplatné a vykonate¾né a vtedy, keï ho
tento medzinárodný orgán potvrdí.
7
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(3) tatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov
právnických osôb môe poda návrh na preskúmanie
rozhodnutia o pokute uloenej pod¾a § 5 ods. 14 na
Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od
doruèenia rozhodnutia o uloení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný úèinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní
odo dòa jeho doruèenia. Konanie o preskúmaní takého
rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu7) a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je koneèné.
§7
(1) Ak je súèasou rozhodnutia aj povinnos zanecha funkciu, zamestnanie alebo èinnos, ktorých výkon je nezluèite¾ný s výkonom verejnej funkcie pod¾a
tohto zákona, je verejný funkcionár povinný do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich
vykonávanie skonèi alebo urobi zákonom ustanovený
právny úkon smerujúci k ich skonèeniu a oznámi to
výboru.
(2) Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo èinnos, ktorých výkon je nezluèite¾ný s výkonom verejnej funkcie pod¾a tohto zákona, v èase
ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní
odo dòa vzniku verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo èinnos skonèi alebo vykona zákonom
ustanovený právny úkon smerujúci k jej skonèeniu.
(3) Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti pod¾a
odsekov 1 a 2, znamená to, e dòom uplynutia lehoty
pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzdal funkcie verejného funkcionára.
(4) Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je
oprávnený výbor.
Dopravný úrad
§8
Zriadenie a postavenie Dopravného úradu
(1) Zriaïuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom
tátnej správy s celoslovenskou pôsobnosou pre oblas dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva
a vnútrozemskej plavby.
(2) Dopravný úrad je rozpoètová organizácia zapojená finanènými vzahmi na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva.
(3) Sídlom Dopravného úradu je Bratislava. Dopravný úrad môe mimo svojho sídla zriaïova ïalie pracoviská.
(4) Organizaènú truktúru Dopravného úradu ustanovuje organizaèný poriadok Dopravného úradu, ktorý
vydáva Dopravný úrad.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním
a o postavení jeho sudcov v znení neskorích predpisov.
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§9
Pôsobnos Dopravného úradu
(1) Dopravný úrad
a) vykonáva pôsobnos v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby
v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,8)
b) spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi tátnej
správy a s orgánmi Európskej únie,
c) vykonáva ïaliu pôsobnos pod¾a osobitných predpisov.9)
(2) Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne
a nezávisle. tátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ïalie osoby nesmú
ovplyvòova Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.
§ 10
Predseda Dopravného úradu
a podpredseda Dopravného úradu
(1) Na èele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh
ministra.
(2) Predseda Dopravného úradu je tatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho
èinnos.
(3) Predsedu Dopravného úradu poèas neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je
obsadená, zastupuje podpredseda Dopravného úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(4) Ak funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je
obsadená, predseda Dopravného úradu písomne poverí tátneho zamestnanca Dopravného úradu doèasným
vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu. Ak funkcia predsedu Dopravného úradu a funkcia
podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí tátneho
zamestnanca Dopravného úradu doèasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.
(5) Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu
predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím
funkèného obdobia predsedu Dopravného úradu alebo
podpredsedu Dopravného úradu. Ak vláda neschváli
navrhnutého kandidáta, minister navrhne vláde iného
8
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kandidáta na príslunú funkciu najneskôr do jedného
mesiaca od predchádzajúceho neschválenia.
(6) Funkèné obdobie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu je esroèné. Tá istá
osoba môe vykonáva funkciu predsedu Dopravného
úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najviac
dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia. Predseda
Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu
ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkèného obdobia
do dòa vzniku funkcie nového predsedu Dopravného
úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu; dòom
vzniku funkcie je deò uvedený v oznámení o vymenovaní nového predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu.
(7) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sú tátnymi zamestnancami pod¾a
osobitného predpisu.3)
(8) Platové a ïalie náleitosti predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu urèuje
vláda pod¾a osobitného predpisu.3)
(9) Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie.
(10) Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu zaniká
a) smrou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za màtveho,
b) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný èin, alebo právoplatným
rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný
èin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmieneèný
trest odòatia slobody,
c) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilos na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sa môe vzda funkcie písomným
oznámením doruèeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skonèí dòom doruèenia písomného
oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je
uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie.
(12) Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu, ak

) Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 143/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 266/2006 Z. z. o bezpeènosti lietadiel tretích tátov pouívajúcich letiská na území Slovenskej
republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 530/2008 Z. z.
Zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 514/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a) nastala niektorá zo skutoèností uvedených v § 11
ods. 3,
b) nevykonáva svoju funkciu najmenej poèas iestich
po sebe nasledujúcich mesiacov,
c) nezabezpeèuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,9)
d) vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,10)
e) ani v dodatoènej lehote 60 dní nesplní povinnos
predloi vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch pod¾a
§ 11 ods. 7.
§ 11
Podmienky výkonu funkcie
predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu
(1) Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu
Dopravného úradu mono vymenova len fyzickú osobu, ktorá
a) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
d) má najmenej päroènú odbornú prax v riadiacej
funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmieneèný
trest odòatia slobody. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace.
(3) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie poèas výkonu funkcie
a) by èlenom politickej strany alebo politického hnutia, vykonáva funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ma pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzah s politickou stranou alebo
s politickým hnutím,
b) vykonáva funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo by èlenom tatutárneho, riadiaceho, dozorného
alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c) by zamestnancom, tatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo èlenom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon
podnikate¾skej èinnosti, ani ma majetkovú úèas
na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach
osoby, vo vzahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad
pôsobnos pod¾a tohto zákona alebo osobitných
predpisov,8) alebo pôsobi v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzahuje aj na jeho blízke osoby,
d) podnika,
e) vykonáva inú zárobkovú èinnos okrem prípadov
ustanovených osobitným predpisom.5)
(4) Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda
Dopravného úradu nesmie poèas jedného roka po
skonèení výkonu funkcie
10

) § 60 a 64 zákona è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a) by zamestnancom, spoloèníkom, èlenom, akcionárom alebo konate¾om osoby, vo vzahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulaènú pôsobnos pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) èlenom
jej tatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani ma podiel na jej základnom
imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) ma uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoloèenstve alebo darovaciu zmluvu
s osobou pod¾a písmena a),
c) ma uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie kona v prospech alebo v mene osoby pod¾a písmena a).
(5) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúèený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulaènú pôsobnos pod¾a tohto zákona
alebo osobitných predpisov,8) ak
a) bol poèas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie
predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, zamestnancom, tatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo èlenom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na
výkon podnikate¾skej èinnosti, mal majetkovú úèas
na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) bola jemu blízka osoba v postavení pod¾a písmena a)
okrem postavenia zamestnanca.
(6) Ak je predseda Dopravného úradu vylúèený z rozhodovania vo veci pod¾a odseku 5, rozhodne v tejto veci
podpredseda Dopravného úradu.
(7) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a poèas jej výkonu vdy do 31. marca predloi predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch
a záujmoch, v ktorom uvedie skutoènosti, ktoré by
mohli ma priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannos a nezávislos pri rozhodovaní pod¾a tohto zákona, najmä uvedie skutoènosti pod¾a odsekov 3 a 5.
(8) Ak predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu vykonáva funkciu, zamestnanie
alebo èinnos, ktorých výkon je nezluèite¾ný s výkonom
ich funkcie pod¾a tohto zákona, v èase ustanovenia do
funkcie, je povinný do 30 dní odo dòa vzniku funkcie
takú funkciu, zamestnanie alebo èinnos skonèi alebo
vykona zákonom ustanovený právny úkon smerujúci
k jej skonèeniu.
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Zruujú sa
a) Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky,
b) Potový regulaèný úrad,
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c) Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy,
d) Letecký úrad Slovenskej republiky,
e) tátna plavebná správa.
(2) Regulaèný úrad zriadený týmto zákonom sa
k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky a Potového
regulaèného úradu a na regulaèný úrad prechádzajú
vetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnos
pod¾a osobitných predpisov.2)
(3) Dopravný úrad zriadený týmto zákonom sa
k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu
pre reguláciu elezniènej dopravy, Leteckého úradu
Slovenskej republiky a tátnej plavebnej správy a na
Dopravný úrad prechádzajú vetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnos pod¾a osobitných predpisov,9) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(4) Pôsobnos Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy v oblasti peciálneho stavebného úradu a pôsobnos v oblasti vyetrovania nehôd a mimoriadnych
udalostí, ku ktorým dolo na peciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(5) Pôsobnos tátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích
èinnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb,
ktoré sú súèasou vodnej cesty alebo ju kriujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj pôsobnos v konaniach, v ktorých je prísluným stavebný
úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty
alebo sú súèasou vodnej cesty alebo prístavu, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(6) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení pouívajú slová
Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky a Potový regulaèný úrad vo vetkých tvaroch, rozumie sa
tým Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a potových sluieb v príslunom tvare. Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení pouívajú slová Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy, Letecký úrad Slovenskej
republiky a tátna plavebná správa vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým Dopravný úrad v príslunom
tvare.
(7) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky
alebo Potový regulaèný úrad k 31. decembru 2013,
prechádzajú do správy regulaèného úradu zriadeného
týmto zákonom.
(8) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mal
v správe Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo tátna plavebná
správa k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy
Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(9) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov
a z iných právnych vzahov tátnych zamestnancov
a zamestnancov Telekomunikaèného úradu Slovenskej
11

) § 54 ods. 4 zákona è. 351/2011 Z. z.
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republiky a Potového regulaèného úradu prechádzajú
k 1. januáru 2014 na regulaèný úrad. Regulaèný úrad
je povinný voèi tátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzahy naò preli, dodriava kolektívnu
zmluvu, ktorá sa na nich vzahovala k 31. decembru
2013, a to a do skonèenia jej úèinnosti.
(10) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov
a z iných právnych vzahov tátnych zamestnancov
a zamestnancov Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a tátnej
plavebnej správy prechádzajú k 1. januáru 2014 na
Dopravný úrad, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
Dopravný úrad je povinný voèi tátnym zamestnancom
a zamestnancom, ktorých vzahy naò preli, dodriava kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzahovala
k 31. decembru 2013, a to a do skonèenia jej úèinnosti.
(11) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov
a iných právnych vzahov tátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy
zabezpeèujúcich výkon kompetencií v oblasti peciálneho stavebného úradu a výkon kompetencií v oblasti
vyetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým dolo na peciálnych dráhach a lanových dráhach,
prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo. Ministerstvo je povinné voèi tátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzahy naò preli, dodriava kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzahovala
k 31. decembru 2013, a to a do skonèenia jej úèinnosti.
(12) Funkcia predsedu Telekomunikaèného úradu
Slovenskej republiky a funkcia podpredsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky, funkcia
predsedu Potového regulaèného úradu a funkcia podpredsedu Potového regulaèného úradu zanikajú
k 1. januáru 2014, èím sa skonèí a uplynie ich funkèné
obdobie.
(13) Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy a funkcia podpredsedu Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy, funkcia riadite¾a Leteckého
úradu Slovenskej republiky a funkcia riadite¾a tátnej
plavebnej správy zanikajú k 1. januáru 2014, èím sa
skonèí a uplynie ich funkèné obdobie.
(14) Nároky tátnych zamestnancov a zamestnancov
vyplývajúce z prechodu práv a povinností pod¾a odsekov 9 a 12 uspokojí regulaèný úrad.
(15) Nároky tátnych zamestnancov a zamestnancov
vyplývajúce z prechodu práv a povinností pod¾a odsekov 10 a 13 uspokojí Dopravný úrad.
(16) Nároky tátnych zamestnancov a zamestnancov
vyplývajúce z prechodu práv a povinností pod¾a odseku
11 uspokojí ministerstvo.
(17) Výroènú správu o hospodárení Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky s osobitným úètom
pod¾a osobitného predpisu11) za rok 2013 zverejní na
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svojom webovom sídle regulaèný úrad zriadený týmto
zákonom.
(18) Správu o stave poskytovania univerzálnej sluby a potového platobného styku pod¾a osobitného
predpisu12) za rok 2013 zverejní na svojom webovom
sídle regulaèný úrad zriadený týmto zákonom.
(19) Príjmy a výdavky kompenzaèného fondu pod¾a
osobitného predpisu13) za rok 2013 zverejní vo svojom
vestníku regulaèný úrad zriadený týmto zákonom.
(20) Výroènú správu o èinnosti bezpeènostného orgánu pod¾a osobitného predpisu14) za rok 2013 zverejní
na svojom webovom sídle a do 30. septembra nasledujúceho roka zale Európskej elezniènej agentúre Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(21) Správu o èinnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy za kalendárny rok 2013
poskytne národnej rade do 31. mája nasledujúceho
roka Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(22) Výroènú správu o kontrolnej èinnosti nad systémom letiskových odplát pod¾a osobitného predpisu15)
za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
§ 13
Prechodné ustanovenie k prvej vo¾be
predsedu regulaèného úradu a k prvému
vymenovaniu podpredsedu regulaèného úradu
Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloí návrh
na prvú vo¾bu predsedu regulaèného úradu národnej
rade a minister predloí návrh na prvé vymenovanie
podpredsedu regulaèného úradu vláde.

§ 14
Prechodné ustanovenia
k doèasnému riadeniu regulaèného úradu
(1) Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulaèného úradu, funkciu predsedu regulaèného úradu pod¾a tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do
dòa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu
regulaèného úradu tátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu.
(2) Predseda národnej rady písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase,
ktorá v èase poverenia vykonáva funkciu predsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky. Ak osoba pod¾a prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda
národnej rady písomne poverí doèasným vykonávaním
funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v èase pove12
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renia vykonáva funkciu predsedu Potového regulaèného úradu. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu
regulaèného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v èase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky, a v prípade jej nesúhlasu s poverením osobu,
ktorá v èase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu
Potového regulaèného úradu, ak táto s poverením súhlasí.
(3) Ak vetky osoby pod¾a odseku 2 odmietnu poverenie doèasne vykonáva funkciu tatutárneho orgánu
regulaèného úradu, predseda národnej rady písomne
poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho
orgánu regulaèného úradu niektorého zo tátnych zamestnancov Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky alebo Potového regulaèného úradu po jeho
predchádzajúcom súhlase.
(4) Osoba písomne poverená doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu
písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulaèného úradu v poradí pod¾a odseku 2
niektorú z osôb, ktoré môu by písomne poverené doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu, ak neboli predsedom národnej rady
poverené doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu. Ak osoby pod¾a prvej
vety odmietnu poverenie na doèasné vykonávanie
funkcie podpredsedu regulaèného úradu, osoba písomne poverená doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu písomne poverí
doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulaèného úradu niektorého zo tátnych zamestnancov Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky alebo
Potového regulaèného úradu, ak tento tátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5) Doèasné vykonávanie funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu a jeho funkèné obdobie zaniká
najneskôr dòom vzniku funkcie prvého predsedu regulaèného úradu pod¾a tohto zákona. Doèasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulaèného úradu a jeho
funkèné obdobie zaniká najneskôr dòom vzniku funkcie prvého podpredsedu regulaèného úradu pod¾a tohto zákona.
(6) Osobe písomne poverenej doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu regulaèného úradu
pod¾a odseku 1 patrí funkèný plat vo výke funkèného
platu predsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky priznaného k 31. decembru 2013.
(7) Osobe písomne poverenej doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulaèného úradu pod¾a odseku 4 patrí funkèný plat vo výke funkèného platu
podpredsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej
republiky priznaného k 31. decembru 2013.

42 ods. 1 zákona è. 324/2011 Z. z.
55 ods. 3 zákona è. 324/2011 Z. z.
91 zákona è. 513/2009 Z. z.
33a ods. 4 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona è. 241/2011 Z. z.
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§ 15
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu
prvého predsedu Dopravného úradu
a prvého podpredsedu Dopravného úradu
Minister predloí prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu vláde najneskôr do 15. januára 2014.
§ 16
Prechodné ustanovenia
k doèasnému riadeniu Dopravného úradu
(1) Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda
Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného
úradu pod¾a tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014
do dòa uvedeného v oznámení o vymenovaní prvého
predsedu Dopravného úradu tátny zamestnanec písomne poverený predsedom vlády doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu.
(2) Predseda vlády písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného
úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá
v èase poverenia vykonáva funkciu riadite¾a Leteckého
úradu Slovenskej republiky. Ak osoba pod¾a prvej vety
nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v èase poverenia vykonáva funkciu
predsedu Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy. Ak
ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie
tatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej
predchádzajúcom súhlase, ktorá v èase poverenia vykonáva funkciu riadite¾a tátnej plavebnej správy.
(3) Ak vetky osoby pod¾a odseku 2 odmietnu poverenie doèasne vykonáva funkciu tatutárneho orgánu
Dopravného úradu, predseda vlády písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu
Dopravného úradu niektorého zo tátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre
reguláciu elezniènej dopravy alebo tátnej plavebnej
správy po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4) Osoba písomne poverená doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu
písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorú z osôb, ktoré
pod¾a odseku 2 môu by písomne poverené doèasným
vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu, ak neboli predsedom vlády poverené doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu. Ak osoby pod¾a prvej vety odmietnu
poverenie na doèasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu, osoba písomne poverená doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu
Dopravného úradu písomne poverí doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorého zo tátnych zamestnancov Leteckého úradu
16

) Zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu elezniènej
dopravy alebo tátnej plavebnej správy, ak tento tátny
zamestnanec s poverením súhlasí.
(5) Doèasné vykonávanie funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkèné obdobie zaniká
najneskôr dòom vzniku funkcie prvého predsedu Dopravného úradu pod¾a tohto zákona. Doèasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu a jeho
funkèné obdobie zaniká najneskôr dòom vzniku funkcie prvého podpredsedu Dopravného úradu pod¾a tohto zákona.
(6) Osobe písomne poverenej doèasným vykonávaním funkcie tatutárneho orgánu Dopravného úradu
pod¾a odseku 1 patrí funkèný plat vo výke funkèného
platu predsedu Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy priznaného k 31. decembru 2013.
(7) Osobe písomne poverenej doèasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu pod¾a odseku 4 patrí funkèný plat vo výke funkèného platu riadite¾a
Leteckého
úradu
Slovenskej
republiky
priznaného k 31. decembru 2013.
§ 17
Prechodné ustanovenia
ku konaniam a k rozhodnutiam
(1) Konania, ktoré do 31. decembra 2013 zaèal Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky alebo Potový
regulaèný úrad a ktoré neboli právoplatne skonèené
pred 1. januárom 2014, dokonèí regulaèný úrad zriadený týmto zákonom pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov.2) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(2) Konania, ktoré do 31. decembra 2013 zaèala tátna plavebná správa, Letecký úrad Slovenskej republiky
alebo Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy a ktoré
neboli právoplatne skonèené pred 1. januárom 2014,
dokonèí Dopravný úrad zriadený týmto zákonom pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov,9) ak § 12 ods. 4
a 5 neustanovujú inak. Právne úèinky úkonov, ktoré
v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(3) Konania, v ktorých Úrad pre reguláciu elezniènej
dopravy pod¾a doterajích predpisov konal a rozhodoval ako peciálny stavebný úrad a ktoré neboli právoplatne skonèené do 1. januára 2014, dokonèí ministerstvo pod¾a osobitného predpisu.16) Vyetrovanie nehôd
a mimoriadnych udalostí na peciálnych dráhach a lanových dráhach, ktoré pod¾a doterajích predpisov viedol Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy a ktoré neboli právoplatne skonèené do 1. januára 2014, dokonèí
ministerstvo pod¾a osobitného predpisu.16) Právne
úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(4) Konania, v ktorých tátna plavebná správa pod¾a
doterajích predpisov vydávala záväzné stanoviská
v územnoplánovacích èinnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súèasou vodnej cesty
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alebo ju kriujú, a o vymedzenie ochranného pásma
vodnej cesty, ako aj konania, v ktorých je prísluným
stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súèasou vodnej cesty alebo prístavu, a v ktorých nedolo do 1. januára 2014 k vydaniu
prísluného stanoviska tátnej plavebnej správy, dokonèí ministerstvo pod¾a osobitného predpisu.17) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(5) Právoplatné rozhodnutia, oprávnenia, osvedèenia, preukazy a povolenia Telekomunikaèného úradu
Slovenskej republiky, Potového regulaèného úradu,
tátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej
republiky a Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy,
ktoré boli vydané pod¾a doterajích predpisov, zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
(6) Výkon rozhodnutí Telekomunikaèného úradu
Slovenskej republiky a Potového regulaèného úradu,
ktorý nebol zaèatý alebo nebol skonèený do 1. januára
2014, uskutoèní regulaèný úrad. Výkon rozhodnutí
tátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej
republiky alebo Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy, ktorý nebol zaèatý alebo nebol skonèený do 1. januára 2014, uskutoèní Dopravný úrad, okrem výkonu
rozhodnutí vo veciach, v ktorých kompetencie zanikajúcich úradov prechádzajú pod¾a tohto zákona na ministerstvo. Výkon rozhodnutí zanikajúcich úradov vo
veciach, v ktorých ich kompetencie prechádzajú pod¾a
tohto zákona na ministerstvo a ktorý nebol zaèatý alebo nebol skonèený do 1. januára 2014, uskutoèní ministerstvo.
(7) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky
a Potového regulaèného úradu je od 1. januára 2014
prísluný rozhodova predseda regulaèného úradu
zriadeného týmto zákonom. O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam tátnej plavebnej správy,
Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy, okrem opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vo veciach, v ktorých
kompetencie týchto úradov preli pod¾a tohto zákona
na ministerstvo, je od 1. januára 2014 prísluný rozhodova predseda Dopravného úradu zriadeného týmto
zákonom.
(8) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
tátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov preli pod¾a tohto zákona na ministerstvo, je
od 1. januára 2014 prísluný rozhodova minister.
(9) Odvolacie konania proti rozhodnutiam Leteckého
úradu Slovenskej republiky a tátnej plavebnej správy,
ktoré pod¾a doterajích predpisov viedlo ministerstvo
a ktoré neboli právoplatne skonèené do 1. januára
2014, dokonèí Dopravný úrad pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov.8)
17
18
19

) Zákon è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 111 zákona è. 513/2009 Z. z.
) Zákon è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(10) Proti rozhodnutiam vydaným Úradom pre reguláciu elezniènej dopravy je moné poda rozklad za
podmienok pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.18) O rozklade rozhodne predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom okrem rozkladu proti
rozhodnutiu peciálneho stavebného úradu, o ktorom
rozhodne minister.
(11) Ak po 1. januári 2014 bude zruené rozhodnutie
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky alebo
Potového regulaèného úradu, na nové konanie vo veci
je od 1. januára 2014 prísluný regulaèný úrad zriadený týmto zákonom. Regulaèný úrad bude v novom konaní postupova pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,2) prièom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci
je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v èase vydania zrueného rozhodnutia.
(12) Ak po 1. januári 2014 bude zruené rozhodnutie
tátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej
republiky alebo Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 prísluný Dopravný úrad zriadený týmto zákonom okrem
konania vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov preli pod¾a tohto zákona na ministerstvo. Dopravný úrad bude v novom konaní postupova pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov,9) prièom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový
stav a právny stav v èase vydania zrueného rozhodnutia.
(13) Ak po 1. januári 2014 bude zruené rozhodnutie
tátnej plavebnej správy alebo Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie
týchto úradov preli pod¾a tohto zákona na ministerstvo, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 prísluné ministerstvo. Ministerstvo bude v novom konaní postupova pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov,19) prièom pre nové konanie a rozhodnutie vo
veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v èase
vydania zrueného rozhodnutia.
§ 18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 241/2011 Z. z. a zákona è. 404/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c) sa slová Leteckým úradom Sloven-
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skej republiky (ïalej len letecký úrad) nahrádzajú
slovami Dopravným úradom1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná, a osobitných predpisov,3aa) a ak
to osobitné predpisy3ab) vyadujú, aj na základe dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

3aa) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva
zahranièných
vecí
Slovenskej
republiky
è. 196/1995 Z. z.).
Príloha III nariadenia Komisie (ES) è. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, èastí a zariadení a o schva¾ovaní organizácií a personálu zapojených do týchto èinností (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003)
v platnom znení.
Èl. 7 a 8c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoloèných pravidlách
v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry
pre bezpeènos letectva, ktorým sa zruuje smernica Rady
91/670/EHS, nariadenie (ES) è. 1592/2002 a smernica
2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 805/2011 z 10. augusta 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ude¾ovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedèení riadiacich letovej
prevádzky pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 11. 08. 2011).
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) è. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické poiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení.
3ab
) Èl. 7 a 8c nariadenia (ES) è. 216/2008 v platnom znení.
Èl. 15 a 17 nariadenia (EÚ) è. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) è. 1178/2011 v platnom znení..

3. V § 19 odsek 6 znie:
(6) Posudzova zdravotnú spôsobilos èlena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej
spôsobilosti èlena leteckého personálu môe lekár s odbornou spôsobilosou na výkon certifikovaných pracovných èinností letecké lekárstvo3b) poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti,3c) ktorý je na výkon tejto èinnosti osvedèený3d) Dopravným úradom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a 3d znejú:

3b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných
pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
3c
) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
3d
) Èl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) è. 216/2008
v platnom znení.
Èl. 15 a 17 nariadenia (EÚ) è. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) è. 1178/2011 v platnom znení..

4. V § 19 ods. 11 sa slová výbere a poverovaní nahrádzajú slovom osvedèovaní.
5. V § 34a sa vypúa odsek 9.
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Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
6. V § 46 sa odseky 2 a 3 vypúajú.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 2.
7. V § 47 písm. g) sa vypúa druhý bod.
Súèasne sa zruuje oznaèenie prvého bodu.
8. V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. funkciu prísluného orgánu pod¾a osobitných
predpisov,11be).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11be znie:

11be) Napríklad nariadenie (ES) è. 2042/2003 v platnom znení,
nariadenie (ES) è. 216/2008 v platnom znení, nariadenie
(EÚ) è. 805/2011, nariadenie (EÚ) è. 1178/2011 v platnom
znení, nariadenie Komisie (EÚ) è. 748/2012 z 3. augusta
2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedèovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedèovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, èastí a zariadení, ako aj
osvedèovania projekèných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 923/2012
z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa sluieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopåòa vykonávacie nariadenie (EÚ) è. 1035/2011 a nariadenia
(ES) è. 1265/2007, (ES) è. 1794/2006, (ES) è. 730/2006,
(ES) è. 1033/2006 a (EÚ) è. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281,
13. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) è. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické poiadavky
a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky
pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení..

9. V § 48 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) vydáva osvedèenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti èlenov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),.
Doterajie písmená k) a v) sa oznaèujú ako písmená l) a w).
10. V § 48 ods. 1 písm. v) sa slová veobecne záväzných právnych predpisov nahrádzajú slovami predpisov pod¾a § 56.
11. § 49a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu èinnosti
pre Európsku agentúru pre bezpeènos letectva alebo
prísluné národné letecké úrady pod¾a osobitného
predpisu,11g) príjmy z tejto èinnosti môe poui prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu
na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisovní a na nákup tovarov
a sluieb súvisiacich s výkonom tejto èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11g znie:

11g) Èl. 20, 21, 22a, 22b, 23 a 55 nariadenia (ES) è. 216/2008
v platnom znení..

12. V § 51 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) posúdi zdravotnú spôsobilos èlena leteckého personálu alebo vydá èlenovi leteckého personálu doklad
o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú
èinnos osvedèený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami urèenými v osvedèení na posu-
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dzovanie zdravotnej spôsobilosti èlena leteckého
personálu alebo nesplní povinnos pod¾a osobitných
predpisov.11h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11h znie:

11h) Èl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) è. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) è. 1178/2011 v platnom znení..

13. V § 53 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) vykonáva èinnos èlena leteckého personálu bez
platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti alebo
v rozpore s podmienkami v òom urèenými,.
Doterajie písmená l) a m) sa oznaèujú ako písmená m) a n).
14. V § 53 ods. 2 sa slová písmena m) nahrádzajú
slovami písmena n) a slová písm. m) sa nahrádzajú
slovami písm. n).
15. § 55 znie:
§ 55
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 a 4
neustanovujú inak.
(2) Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu
a obmedzenia letov (§ 6), vyetrovania leteckých nehôd
(§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti
leteckého personálu (§ 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 a 24),
urèovania letiskových odplát (§ 33a a 33c), povo¾ovania nepravidelných dopravných letov (§ 39) iných ako
dopravných letov zahranièných prevádzkovate¾ov lietadiel za odplatu (§ 40) a pri výkone pôsobnosti pod¾a § 33
ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).
(3) Proti rozhodnutiu Dopravného úradu pod¾a odseku 1 mono poda rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4) Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov
tátnej správy, ktorými sa v záujme bezpeènosti zruuje, odníma alebo obmedzuje platnos dokladov (§ 54),
nemajú odkladný úèinok..
16. Slová letecký úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Dopravný úrad
v príslunom tvare.
Èl. III
Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 561/2005 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 500/2007 Z. z., zákona è. 179/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 469/2009 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 133/2013 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 7 a § 39d ods. 3 sa slovo riadite¾ nahrádza slovom predseda.
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2. V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
b) Dopravný úrad.21).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 37 sa vypúajú odseky 2 a 3. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
4. V § 38 písmeno m) znie:
m) vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je
prísluným stavebný úrad,23) ak ide o zriadenie
a prevádzkovanie doèasných stavieb slúiacich uívate¾om verejných prístavov na prioritnom investiènom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súèasou vodnej cesty
(§ 4 ods. 8),.
5. V § 39 písmeno f) znie:
f) vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla pod¾a èlánku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na
vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho
strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na
základe písomnej iadosti jeho duplikát,.
6. V § 39 písmeno o) znie:
o) je povinný vystroji a oznaèi zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú tátny odborný dozor
pod¾a § 39d ods. 1 (ïalej len plavebný inpektor),.
7. V § 39d ods. 2 sa slová urèenými zamestnancami
tátnej plavebnej správy (ïalej len plavebný inpektor) nahrádzajú slovami plavebnými inpektormi.
8. V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Proti
rozhodnutiu Dopravného úradu mono poda rozklad,
o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie..
9. Slová tátna plavebná správa vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Dopravný úrad v príslunom tvare.
Èl. IV
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 393/2011
Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 8 sa slová § 103 ods. 2 písm. a) nahrádzajú slovami § 103 ods. 1 písm. a).
2. V § 101 písmeno b) znie:
b) Dopravný úrad31aa) (ïalej len úrad) a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 31aa znie:

31aa) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 102 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: na peciálnych dráhach a lanových dráhach,.
4. V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúa prvý bod.
Súèasne sa zruuje oznaèenie druhého bodu.
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5. V § 102 ods. 1 písm. q) prvý a druhý bod znejú:
1. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovate¾ov dráh, dráhových
podnikov a iných osôb zúèastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovate¾ov lanových
dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
2. posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovate¾ov
dráh a dráhových podnikov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31ab znie:

31ab) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb
pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhláky è. 6/2012 Z. z..

6. V § 102 ods. 1 sa písmeno q) dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslunej pracovnej pozície posudzovanej osoby,.
7. V § 102 sa odsek 1 dopåòa písmenami aa) a ag),
ktoré znejú:
aa) je peciálnym stavebným úradom pre stavby dráh
a ich súèastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré
slúia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ab) je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúia na prevádzkovanie dráhy ani na
dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ac) vydáva súhlas na vykonávanie èinností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad) vyjadruje sa v územnoplánovacích èinnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu
regiónu z h¾adiska umiestnenia dráh v území, ich
napojení a kriovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,
ae) zisuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súèastí a nariaïuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
af) rozhoduje na návrh vlastníka o zruení vleèky alebo
peciálnej dráhy,
ag) odníma poverenia vydané pod¾a písmena q), ak zistí
závané nedostatky alebo ak zistí rozpor s týmto zákonom..
8. V § 103 sa vypúajú odseky 1, 4 a 5.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
9. V § 103 ods. 1 sa vypúajú písmená c) a e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno c).
10. V § 103 ods. 2 sa vypúajú písmená a) a c) a e).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno a)
a písmená f) a v) sa oznaèujú ako písmená b) a r).
11. V § 103 ods. 2 písm. q) sa slovo vlastníka nahrádza slovom drite¾a.
12. § 104 sa vypúa.
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13. V § 111 odsek 3 znie:
(3) Proti rozhodnutiu úradu mono poda rozklad,
o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe návrhu
ním zriadenej osobitnej komisie..
Èl. V
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
zákona è. 313/2011 Z. z., zákona è. 393/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 133/2013 Z. z. sa
mení takto:
V § 35 písmeno b) znie:
b) Dopravný úrad22) (ïalej len úrad),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VI
Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová Potový regulaèný úrad nahrádzajú slovami Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb (ïalej len úrad)3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová (ïalej len vestník) nahrádzajú slovami (ïalej len vestník ministerstva).
3. § 14 sa vypúa vrátane poznámky pod èiarou
k odkazu 12.
4. V § 18 ods. 1 sa slovo vestníku nahrádza slovami
Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb (ïalej len vestník úradu).
5. V § 18 ods. 2, § 41 ods. 3, § 45 ods. 1, § 55 ods. 3
a § 57 ods. 3 a 5 sa za slovo vestníku vkladá slovo
úradu.
6. V § 43 ods. 2 a § 53 ods. 1 písm. d) sa za slová vo
vestníku vkladá slovo ministerstva.
7. V § 67 odsek 3 znie:
(3) Proti rozhodnutiu úradu pod¾a odseku 1 mono
poda rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu
na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie..
8. V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je
vecne prísluný Najvyí súd Slovenskej republiky.31).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) § 246 ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
9. Slová Potový regulaèný úrad vo vetkých tva-
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roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom úrad
v príslunom tvare.
Èl. VII
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 241/2012 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová Telekomunikaèný
úrad Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a potových
sluieb6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a

 ) Zákon è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a potových sluieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 6 ods. 3 písm. g) sa slová Vestník Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb.
3. V § 6 ods. 5 prvá veta znie: Výka administratívnych úhrad pod¾a odseku 4 písm. a) a poplatkov pod¾a
osobitného predpisu11a) nesmie prekroèi výku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov..

4. § 7 sa vypúa vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 12 a 14.
5. § 41 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Podnik poskytujúci slubu pripojenia k internetu je povinný umoni úèastníkovi na jeho písomné
poiadanie kontrolované uívanie zariadenia umoòujúceho vyuívanie sluby pripojenia k internetu, ktoré
je vo vlastníctve iadate¾a alebo ktorého vlastník
s poskytovaním takejto sluby súhlasil. Kontrolovaným uívaním zariadenia sa rozumie monos úèastníka vzdialene riadi dobu uívania zariadenia pod¾a
predchádzajúcej vety..
Èl. VIII
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999
Z. z., zákona è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002
Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 324/2004 Z. z., zákona è. 586/2004
Z. z., zákona è. 546/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z.,
zákona è. 122/2006 Z. z., zákona è. 71/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 114/2013 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 159/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 73a ods. 1 sa za slová verejných
funkcionárov20) vkladajú slová alebo pod¾a osobitného predpisu20a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 19 a 20a znejú:

19) Èl. 2 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a Dopravnom
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a
) § 5 a 6 zákona è. 402/2013 Z. z..

2. V § 73b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo pod¾a osobitného predpisu20a).
3. V § 73b ods. 3 sa za slová verejných funkcionárov
vkladajú slová alebo s osobitným predpisom20b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b) Zákon è. 402/2013 Z. z..

Èl. IX
a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
392/2012 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z. a zákona
305/2013 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod èiarou k odkazu 49 znie:

49) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona è. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a Dopravnom
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z., zákona è. 261/2006 Z. z.,
zákona è. 199/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z., zákona è. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 191/2011 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 237/2011
Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z.,
zákona è. 236/2012 Z. z., zákona è. 296/2012 Z. z.,
zákona è. 330/2012 Z. z. a zákona è. 309/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová èi konanie tátneho
funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,14)
nahrádzajú
slovami
èi
konanie
verejného
funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,47a).
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Poznámky pod èiarou k odkazom 47 a 47a znejú:

47) Èl. 2 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona è. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a Dopravnom
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47a
) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
è. 545/2005 Z. z.
Zákon è. 402/2013 Z. z..
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Èl. XI
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I § 1 a 3, § 4 ods. 3 a 19, § 5 a 10, § 11 ods. 3
a 8, § 12, § 17 a 18 a èl. II a VI, èl. VII prvého a tvrtého bodu a èl. VIII a X, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2014, a èl. VII piateho bodu, ktorý nadobúda
úèinnos 1. septembra 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 402/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoloèných pravidlách rozvoja vnútorného trhu potových sluieb Spoloèenstva a zlepovaní kvality sluieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna
2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284,
31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2.
2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikaèné
sieové systémy a sluby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 24. 4.
2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337,
18. 12. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoloènom regulaènom rámci pre elektronické komunikaèné siete a sluby (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES
L 108, 24. 4. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ
L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167,
29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337,
18. 12. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70,
14. 3. 2009).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaïuje jednotný európsky eleznièný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
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403
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 78a ods. 12 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení zákona è. 360/2013 Z. z.
opatrenie z 18. novembra 2013 è. MF/19057/2013-73, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu
k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza v è. 11/2013 Finanèného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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404
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 20. novembra 2013 è. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 è. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na
úèel podnikania v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007
è. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na úèel podnikania (oznámenie è. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia
z 27. novembra 2008 è. MF/24485/2008-74 (oznámenie è. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
è. MF/10294/2009-74 (oznámenie è. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/25238/2009-74 (oznámenie è. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 è. MF/25000/2010-74 (oznámenie è. 456/2010 Z. z.)
a opatrenia z 13. decembra 2011 è. MF/26582/2011-74 (oznámenie è. 559/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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405
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 20. novembra 2013 è. MF/17618/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 è. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a úètovej osnove pre Sociálnu poisovòu v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005
è. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre Sociálnu poisovòu (oznámenie è. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 è. MF/24641/2007-74 (oznámenie
è. 599/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24483/2008-74 (oznámenie è. 505/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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406
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 22 ods. 18 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 20. novembra 2013 è. MF/17919/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 è. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky zostavenej
pod¾a § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov pre úètovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011
è. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z konsolidovanej úètovnej závierky zostavenej pod¾a § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov pre úètovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (oznámenie è. 560/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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407
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 20. novembra 2013 è. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 è. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek individuálnej úètovnej závierky a rozsahu údajov urèených z individuálnej úètovnej závierky na zverejnenie pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného
úètovníctva v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003
è. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek
individuálnej úètovnej závierky a rozsahu údajov urèených z individuálnej úètovnej závierky na zverejnenie pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 è. MF/10069/2004-74
(oznámenie è. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 è. MF/26670/2005-74 (oznámenie è. 616/2005
Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 è. MF/25812/2006-74 (oznámenie è. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra
2007 è. MF/26120/2007-74 (oznámenie è. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24219/2008-74
(oznámenie è. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 è. MF/25947/2010-74 (oznámenie è. 522/2010 Z. z.)
a opatrenia z 25. októbra 2011 è. MF/24013/2011-74 (oznámenie è. 370/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. decembra 2013 okrem èl. I bodov 1 a 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 a 9 a 16, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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408
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 17a ods. 7 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 20. novembra 2013 è. MF/17930/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 è. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej úètovnej závierky zostavenej pod¾a
§ 17a zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov pre úètovné jednotky, ktorými sú
podnikatelia.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011
è. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z individuálnej úètovnej závierky zostavenej pod¾a § 17a zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov pre úètovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (oznámenie è. 558/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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409
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. novembra 2013 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládee a portu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti portu.
Dohoda nadobudla platnos 5. novembra 2013 v súlade s èlánkom 7 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a na
Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

Strana 4654

Zbierka zákonov 2013

Èiastka 96

Èiastka 96

Zbierka zákonov 2013

Strana 4655

Strana 4656

Zbierka zákonov 2013

Èiastka 96

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 508162

