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417
ZÁKON
z 26. novembra 2013
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje právne vzahy pri poskytovaní
a) pomoci v hmotnej núdzi,
b) osobitného príspevku a
c) jednorazovej dávky.
(2) Tento zákon sa vzahuje na obèana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt,1) a cudzinca zdriavajúceho sa na území Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom2) alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§2
Hmotná núdza
(1) Hmotná núdza je stav, keï príjem èlenov domácnosti pod¾a tohto zákona nedosahuje sumy ivotného
minima ustanovené osobitným predpisom3) a èlenovia
domácnosti si nevedia alebo nemôu prácou, výkonom
vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpeèi príjem alebo zvýi
príjem.
(2) Základné ivotné podmienky na úèely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné oatenie
a prístreie.
(3) Príjemca na úèely tohto zákona je fyzická osoba,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok.
1

§3
Domácnos
(1) Domácnos na úèely tohto zákona tvoria spoloène
posudzované fyzické osoby (ïalej len èlen domácnosti), ktorými sú:
a) jednotlivec,
b) manel a manelka,
c) manel, manelka a nezaopatrené deti4) ijúce s nimi
v domácnosti,
d) rodièia a nezaopatrené deti ijúce s nimi v domácnosti,
e) rodièia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem
alebo majú príjem nií ako mesaèná minimálna
mzda5) a ijú s rodièmi v domácnosti,
f) rodièia a deti nad 25 rokov veku ijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie
dennou formou túdia,
g) fyzické osoby pod¾a písmen b) a f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej ivotnej situácii a bývanie pod¾a osobitného predpisu,6)
h) plnoleté fyzické osoby pod¾a písmen b) a f), ak sa im
poskytuje starostlivos v resocializaènom stredisku
pobytovou formou.7)
(2) Ak bolo diea uvedené v odseku 1 písm. c) a d) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodièov8) a má by na základe rozhodnutia súdu
alebo súdom schválenej dohody rodièov
a) poèas jedného kalendárneho mesiaca striedavo
v starostlivosti obidvoch rodièov, prièom u
1. jedného rodièa má by menej ako 12 kalendárnych dní v príslunom kalendárnom mesiaci, povauje sa toto diea za èlena domácnosti na úèely
poskytovania pomoci v hmotnej núdzi toho rodièa, u ktorého sa v príslunom kalendárnom mesiaci nachádza viac dní,
2. kadého rodièa má by najmenej 12 kalendárnych dní v príslunom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto diea jeden kalendárny mesiac
ako èlen domácnosti na úèely poskytovania po-

) § 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 75/2013 Z. z.
3
) § 2 zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
è. 532/2007 Z. z.
5
) § 2 ods. 1 zákona è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
6
) § 62 ods. 1 písm. a) zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 180/2011 Z. z.
7
) § 63 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) § 24 a 36 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 217/2010 Z. z.
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moci v hmotnej núdzi spoloène s matkou a ïalí
nasledujúci kalendárny mesiac ako èlen domácnosti na úèely poskytovania pomoci v hmotnej
núdzi spoloène s otcom; podmienka spoluitia
v domácnosti uvedená v odseku 1 písm. c) a d) sa
povauje na tento úèel za splnenú u obidvoch rodièov,
b) poèas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti jedného rodièa, povauje sa toto diea za
èlena domácnosti na úèely poskytovania pomoci
v hmotnej núdzi toho rodièa, v ktorého starostlivosti
má by v príslunom kalendárnom mesiaci alebo
v prísluných kalendárnych mesiacoch.
(3) Kalendárny deò, v ktorom má by pod¾a rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodièov
diea urèitú èas dòa v starostlivosti jedného rodièa
a ïaliu èas dòa má by v starostlivosti druhého rodièa, sa na úèely odseku 2 písm. a) zapoèítava tomu z rodièov, ktorý má ma v tento deò diea v starostlivosti
viac ako 12 hodín.
(4) Diea uvedené v odsekoch 2 a 3 sa v kalendárnom
mesiaci spoloène posudzuje vdy len s jedným z rodièov.
(5) Èlen domácnosti na úèely tohto zákona nie je
a) nezaopatrené diea zverené na základe rozhodnutia
súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo
ústavnej starostlivosti,
b) fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je vo výkone
väzby alebo výkone trestu odòatia slobody, alebo
c) diea uvedené v odseku 1 písm. e) a f), ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, a to
aj ak mu nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti
v èase posudzovania nároku na pomoc v hmotnej
núdzi u netrvá, alebo ktorému sa vypláca invalidný
dôchodok pod¾a osobitného predpisu,9)
d) tudent v doktorandskom tudijnom programe
v dennej forme, ak tudent je diea uvedené v odseku 1 písm. e) alebo písm. f).
(6) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
úrad) môe v prípadoch hodných osobitného zrete¾a
z domácnosti vylúèi èlena domácnosti, o ktorom iadate¾ o pomoc v hmotnej núdzi preukáe, e s ním spoloène nezdie¾a domácnos a spoloène sa nepodie¾a na
úhrade spoloèných potrieb. Za preukázanie skutoèností pod¾a prvej vety nemono povaova len písomné
vyhlásenie iadate¾a o pomoc v hmotnej núdzi a v prípade plnoletých nezaopatrených detí len rozhodnutie
súdu o urèení výivného.
(7) Ak mono fyzickú osobu povaova za èlena dvoch
9

)
)
11
)
12
)
13
)
14
)
15
)
16
)
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alebo viacerých domácností, úrad urèí, do ktorej domácnosti fyzická osoba patrí.
§4
Príjem
(1) Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na úèely tohto zákona zapoèítavajú príjmy èlenov domácnosti.
(2) Príjem na úèely tohto zákona je príjem pod¾a osobitného predpisu10) a tipendium tudenta v doktorandskom tudijnom programe v dennej forme.11)
(3) Príjem na úèely tohto zákona nie je
a) 25 % z príjmu zo závislej èinnosti12) alebo obdobného
príjmu v cudzine,
b) 25 % zo starobného dôchodku a z predèasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa
táto suma zvyuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predèasného starobného dôchodku za
kadý ïalí rok dôchodkového poistenia získaného
po 25. roku dôchodkového poistenia,
c) 25 % z materského, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovàil
dôchodkový vek,
d) prídavok na diea a príplatok k prídavku na diea
alebo dávka toho istého druhu vyplatená
v inom èlenskom táte Európskej únie, v táte, ktorý
je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo vajèiarskej konfederácii najviac vo výke prídavku na diea ustanovenej
osobitným predpisom,13)
e) príspevok na starostlivos o diea,
f) nevyhnutná okamitá pomoc poskytnutá obcou
pod¾a osobitného predpisu,14)
g) dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia
poskytnutá iným orgánom tátnej správy, ktorá je
urèená na rieenie mimoriadnej krízovej situácie,
h) príjem iaka strednej koly a tudenta vysokej koly,
ktorí tudujú dennou formou túdia, získaný za 12
mesiacov, ak tento príjem neprevyuje 1,2-násobok
sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu,15)
i) príspevky poskytované pod¾a osobitného predpisu,16)
j) 25 % z príspevku na aktivaènú èinnos formou dobrovo¾níckej sluby,17)
k) finanèná podpora alebo finanèný príspevok z prostriedkov nadácií, obèianskych zdruení, neziskových organizácií a neinvestièných fondov získané

Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
§ 4 zákona è. 601/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 54 ods. 18 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
§ 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 8 ods. 1 a 3 zákona è. 600/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 8 a 9, § 46 ods. 4, 5 a 10, § 49, 51, 53, 53a a 57 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 52a zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
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v benom roku najviac do výky 12-násobku sumy
ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu15) a nepeòané plnenia urèené na podporu
a posilnenie úèinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v benom roku,
l) zamestnanecká prémia a daòový bonus,
m) príjem za poskytnutie údajov pre tatistiku rodinných úètov, ktoré vykonáva tatistický úrad Slovenskej republiky,
n) odmena za produktívnu prácu iakovi a hmotné zabezpeèenie iaka,18)
o) odmena za výkon funkcie èlena a zapisovate¾a volebnej komisie,
p) vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na
preddavkoch na daò z príjmov v sume najviac 50
eur,
q) vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné
poistenie v sume najviac 50 eur,
r) suma zvýenia dôchodkovej dávky pod¾a osobitného
predpisu19) za obdobie od 1. januára do dòa, ktorý
predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
s) materiálne zabezpeèenie dobrovo¾níka pod¾a osobitného predpisu,20)
t) opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru,21)
u) výivné uhradené povinnou osobou vo výke sumy
náhradného výivného,22) ktoré je èlen domácnosti
povinný vráti.
(4) Príjem sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nadol.
§5
Majetok
(1) Majetok na úèely tohto zákona sú veci, a ak to ich
povaha pripúa, práva alebo iné majetkové hodnoty.
(2) Za majetok pod¾a odseku 1 sa nepovauje
a) motorové vozidlo, ktorého drite¾om alebo vlastníkom je èlen domácnosti a vyuíva sa na individuálnu
prepravu, na ktorú je èlen domácnosti odkázaný
z dôvodu akého zdravotného postihnutia,23)
b) jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota pod¾a odborného stanoviska vyhotoveného
znalcom24) alebo dokladu o kúpe motorového vozidla
vyhotoveného osobou, ktorej predmetom èinnosti je
výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyia ako 35-násobok sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,15) alebo
ktoré je starie ako 10 rokov.
18

)
)
20
)
21
)
22
)
19

23

24

)

)
)
26
)
25
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§6
Nárok
Nárok na úèely tohto zákona je
a) výivné pod¾a osobitného predpisu,25)
b) náhradné výivné pod¾a osobitného predpisu,22)
c) dávky sociálneho poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodky doplnkového
dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpeèenia, rodièovský príspevok, opakované príspevky
na podporu náhradnej starostlivosti,
d) nárok z pracovnoprávneho vzahu alebo z obdobného pracovného vzahu.
DRUHÁ ÈAS
POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE
§7
(1) Hmotná núdza sa zisuje posúdením príjmu, majetku a monosti uplatnenia nárokov èlenov domácnosti.
(2) Monos zabezpeèi si príjem alebo zvýi si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o fyzickú osobu, ktorá
a) dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva
zárobkovú èinnos o viac ako 70 %,
c) je nezaopatrené diea,
d) je osamelý rodiè, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o diea do 31 týdòov veku dieaa,
e) sa osobne, kadodenne a riadne stará o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím odkázanú na
opatrovanie,26)
f) sa zúèastòuje na resocializaèných programoch v resocializaènom stredisku pobytovou formou, v rámci
ktorých si nemôe zabezpeèi príjem vlastnou prácou,
g) si zvyuje kvalifikáciu formou denného túdia a nie
je nezaopatrené diea,
h) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na úèely
tohto zákona povauje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná
oetrujúcim lekárom za doèasne práceneschopného
na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
(3) Monos zabezpeèi si príjem alebo zvýi si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa
neskúma, ak ide o
a) nehnute¾nos, ktorú uíva domácnos na primerané
trvalé bývanie; na primeranos trvalého bývania sa

§ 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 82 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 64, 65, 69 a 70 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom a o zmene a doplnení zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 14 ods. 6 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§ 16 ods. 1 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 62 a 71 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 217/2010 Z. z.
§ 14 ods. 4 a § 15 zákona è. 447/2008 Z. z. v znení zákona è. 180/2011 Z. z.
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neprihliada, ak vetci èlenovia domácnosti dovàili
dôchodkový vek,
b) po¾nohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú uíva
domácnos pre svoju potrebu,
c) hnute¾nú vec, ktorá nepodlieha exekúcii27) alebo na
ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na
podporu humanitárnej pomoci alebo peòaný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia,
d) majetok, ktorý v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu alebo núdzového stavu28) alebo mimoriadnej situácie29) nemôe vlastník uíva.
(4) Monos zabezpeèi si príjem alebo zvýi si príjem uplatnením nároku pod¾a § 6 písm. c), ak ide o dávku v nezamestnanosti, sa neskúma, ak ide o èlena domácnosti, ktorého nemono zaradi do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.30)
(5) Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa podala iados o pomoc v hmotnej núdzi,
a priebene poèas celého obdobia trvania nároku na
pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.
§8
(1) Fyzická osoba a èlenovia domácnosti nie sú
v hmotnej núdzi, aj keï príjem èlenov domácnosti nedosahuje sumy ivotného minima ustanovené osobitným predpisom,3) ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môu zabezpeèi základné ivotné podmienky
a riei si hmotnú núdzu.
(2) Fyzická osoba nie je v hmotnej núdzi, ak
a) je vo výkone väzby, vo výkone trestu odòatia slobody
alebo je umiestnená v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení pod¾a osobitného predpisu,31)
b) je èlenom komunity, rehole, spoloènosti alebo obdobného spoloèenstva zaloeného cirkvou alebo náboenskou spoloènosou,32) ak pod¾a ich vnútorných
predpisov má zabezpeèené základné ivotné podmienky.
TRETIA ÈAS
POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, OSOBITNÝ
PRÍSPEVOK A JEDNORAZOVÁ DÁVKA
§9
Pomoc v hmotnej núdzi
(1) Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej
osobe v hmotnej núdzi, ak spåòa podmienky ustanovené v § 10 a 14 a úhrn súm uvedených v § 10 ods. 2 a 3,
§ 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 je vyí
27
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ako úhrn súm príjmu pod¾a § 4. Nárok na pomoc
v hmotnej núdzi vzniká najskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa tento nárok uplatnil.
(2) Nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak sa
vetci èlenovia domácnosti zdriavajú v cudzine dlhie
ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Pomoc v hmotnej núdzi je
dávka v hmotnej núdzi (ïalej len dávka),
ochranný príspevok,
aktivaèný príspevok,
príspevok na nezaopatrené diea,
príspevok na bývanie.
§ 10
Dávka

(1) Dávka je urèená na zabezpeèenie základných ivotných podmienok.
(2) Dávka je
a) 61,60 eura mesaène, ak ide o jednotlivca,
b) 117,20 eura mesaène, ak ide o jednotlivca s dieaom alebo najviac so tyrmi demi,
c) 107,10 eura mesaène, ak ide o dvojicu bez detí,
d) 160,40 eura mesaène, ak ide o dvojicu s dieaom
alebo najviac so tyrmi demi,
e) 171,20 eura mesaène, ak ide o jednotlivca s viac ako
tyrmi demi,
f) 216,10 eura mesaène, ak ide o dvojicu s viac ako
tyrmi demi.
(3) Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka
pod¾a odseku 2 sa zniuje o sumu 61,60 eura za kadého plnoletého èlena domácnosti, ktorý nie je v právnom
vzahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej èinnosti,12) dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesaène a nezúèastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpoètovou organizáciou alebo
príspevkovou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je
obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovo¾nícku èinnos pre inú osobu s jej súhlasom
v jej prospech alebo vo verejný prospech (ïalej len organizátor dobrovo¾níckej èinnosti) v rozsahu 32 hodín
mesaène na vykonávaní
a) meních obecných sluieb pre obec alebo rozpoètovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaïovate¾om je obec,
b) dobrovo¾níckej èinnosti,33) alebo
c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) poèas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraòovaní následkov mimoriadnej situácie.
(4) Písomná dohoda pod¾a odseku 3 obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov dohody,

) § 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
28
) Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
29
) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
30
) § 34 ods. 14 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
31
) § 2 ods. 1 písm. p), § 88 a 100 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013 Z. z.
32
) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
33
) Zákon è. 406/2011 Z. z.
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b) miesto a druh vykonávania meních obecných sluieb, dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác pod¾a odseku 3 písm. c),
c) zaèiatok a dåku vykonávania meních obecných
sluieb, dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác pod¾a
odseku 3 písm. c) s urèením hodiny zaèatia a hodiny
skonèenia denného èasového vymedzenia vykonávania meních obecných sluieb, dobrovo¾níckej
èinnosti alebo prác pod¾a odseku 3 písm. c),
d) záväzok organizátora meních obecných sluieb,
dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác pod¾a odseku 3
písm. c) zabezpeèi dohodnuté podmienky poèas celého obdobia trvania dohody,
e) ïalie dohodnuté náleitosti.
(5) Ak je èlen domácnosti v právnom vzahu, ktorý
zakladá nárok na príjem zo závislej èinnosti,12) dohodnutom v rozsahu menom ako 32 hodín mesaène, mesaèný rozsah hodín vykonávania meních obecných
sluieb, dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác pod¾a odseku 3 písm. c) sa urèí ako rozdiel medzi dohodnutým
rozsahom z tohto právneho vzahu a 32 hodinami mesaène.
(6) Ak sa èlen domácnosti nemôe zúèastni meních
obecných sluieb, dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác
pod¾a odseku 3 písm. c) z dôvodu, e bol oetrujúcim lekárom uznaný za doèasne práceneschopného na viac
ako 15 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom mesiaci, rozsah hodín pod¾a odseku 3 sa zníi o 1 hodinu
za kadý deò trvania doèasnej pracovnej neschopnosti.
(7) Skutoènos odôvodòujúca zníenie dávky pod¾a
odseku 3 sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov,
v ktorom vznikol nárok na pomoc v hmotnej núdzi.
(8) Odsek 3 sa nevzahuje na èlena domácnosti,
a) ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a) a c) a e) a h),
b) ktorému vznikol nárok na aktivaèný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo
na príspevok na aktivaènú èinnos formou dobrovo¾níckej sluby,17)
c) ktorým je rodiè, ktorý sa osobne, celodenne a riadne
stará o diea do troch rokov veku,
d) ktorým je osamelý rodiè, ktorý sa osobne, celodenne
a riadne stará o diea do iestich rokov veku,
e) ktorý vykonáva menie obecné sluby, dobrovo¾nícku èinnos alebo práce pod¾a odseku 3 písm. c) na
základe dohody, od ktorej úrad odstúpi pod¾a odseku 11, alebo
f) ktorému vykonávanie meních obecných sluieb,
dobrovo¾níckej èinnosti alebo prác pod¾a odseku 3
písm. c) nebolo ponúknuté.
(9) Úrad môe na základe písomnej dohody s obcou,
rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je obec, alebo s organizátorom dobrovo¾níckej èinnosti zabezpeèi, koordinova
a kontrolova úèas osôb na èinnostiach pod¾a odseku 3.
(10) Písomná dohoda pod¾a odseku 9 obsahuje náleitosti pod¾a odseku 4 a záväzok úradu zabezpeèi úèas
34

) § 51 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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osôb na meních obecných slubách, dobrovo¾níckej
èinnosti alebo prácach pod¾a odseku 3 písm. c).
(11) Ak dohodu pod¾a odseku 3 alebo odseku 9 poruí obec, rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je obec, alebo organizátor
dobrovo¾níckej èinnosti, úrad od dohody odstúpi; novú
dohodu môe úrad uzatvori najskôr po uplynutí troch
mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.
§ 11
Ochranný príspevok
(1) Ochranný príspevok je urèený na zabezpeèenie
osobných výdavkov èlena domácnosti, ktorý nemá
monos zabezpeèi si príjem alebo zvýi si príjem
vlastnou prácou.
(2) Ochranný príspevok za kadého èlena domácnosti je
a) 63,07 eura mesaène, ak ide o èlena domácnosti pod¾a § 7 ods. 2 písm. a), b), d) a f),
b) 34,69 eura mesaène, ak ide o èlena domácnosti pod¾a § 7 ods. 2 písm. h),
c) 13,50 eura mesaène, ak ide o èlena domácnosti, ktorý je
1. tehotná ena od zaèiatku tvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúèastòuje pravidelne raz za
mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára
so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za úèas na preventívnej
prehliadke v príslunom mesiaci sa povauje aj
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej
zdravotnej starostlivosti,
2. rodiè dieaa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne
stará o diea do jedného roku veku dieaa.
(3) Ochranný príspevok pod¾a odseku 2 písm. c) patrí
èlenovi domácnosti, aj ak mu patrí ochranný príspevok
pod¾a odseku 2 písm. a) alebo písm. b).
(4) Ak nepriaznivý zdravotný stav pod¾a § 7 ods. 2
písm. h) trvá bez preruenia dlhie ako 3 po sebe nasledujúce mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká
posledným dòom kalendárneho mesiaca, v ktorom
uplynuli 3 mesiace, poèas ktorých nepriaznivý zdravotný stav trval. Ak pred uplynutím 3 mesiacov posudkový
lekár potvrdí, e nepriaznivý zdravotný stav bude trva
ïalej bez preruenia aj po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac poèas 12 kalendárnych mesiacov trvania nepriaznivého zdravotného stavu. Po uplynutí tejto doby nárok na ochranný
príspevok zaniká. Nárok na ochranný príspevok zaniká
aj vtedy, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá v priebehu
2 kalendárnych rokov spolu 12 kalendárnych mesiacov.
§ 12
Aktivaèný príspevok
(1) Aktivaèný príspevok je urèený na podporu získania, udrania, prehåbenia alebo zvýenia vedomostí,
odborných zruèností, praktických skúseností, pracov-
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ných návykov na úèely zvýenia pracovného uplatnenia na trhu práce.
(2) Aktivaèný príspevok je 63,07 eura mesaène.
(3) Aktivaèný príspevok patrí za kadého èlena domácnosti,
a) ktorý má príjem zo závislej èinnosti najmenej vo výke mesaènej minimálnej mzdy,
b) ktorý je v evidencii uchádzaèov o zamestnanie a
1. zvyuje si kvalifikáciu formou externého túdia
na strednej kole35) alebo túdia organizovaného
externou formou na vysokej kole36) a nezískal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
2. zúèastòuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh
práce37) a projektov pod¾a osobitného predpisu,38)
3. je plnoletý a vykonáva aktivaènú èinnos formou
meních obecných sluieb pre obec alebo formou
meních sluieb pre samosprávny kraj,39)
4. je plnoletý a vykonáva menie obecné sluby
v rozsahu najmenej 64 hodín mesaène a najviac
80 hodín mesaène na základe písomnej dohody
medzi úradom a obcou alebo rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej
zriaïovate¾om je obec,
5. je plnoletý a vykonáva dobrovo¾nícku èinnos33)
v rozsahu najmenej 64 hodín mesaène a najviac
80 hodín mesaène na základe písomnej dohody
medzi úradom a organizátorom dobrovo¾níckej
èinnosti, alebo
c) ktorému sa vypláca rodièovský príspevok, ak tuduje na strednej kole alebo na vysokej kole; to neplatí,
ak získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
(4) Menie obecné sluby pre obec alebo menie sluby pre samosprávny kraj pod¾a odseku 3 písm. b) tretieho bodu, menie obecné sluby pod¾a odseku 3
písm. b) tvrtého bodu alebo dobrovo¾nícka èinnos
pod¾a odseku 3 písm. b) piateho bodu môu by vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menie obecné sluby pod¾a odseku 3
písm. b) tvrtého bodu alebo dobrovo¾nícka èinnos
pod¾a odseku 3 písm. b) piateho bodu môu by opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré zaèínajú plynú
od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukonèené predchádzajúce vykonávanie meních obecných sluieb alebo dobrovo¾níckej èinnosti, za ktoré patril aktivaèný
príspevok.
(5) Písomná dohoda pod¾a odseku 3 písm. b) tvrtého
bodu alebo piateho bodu obsahuje náleitosti pod¾a
§ 10 ods. 4.
(6) Ak dohodu pod¾a odseku 3 písm. b) tvrtého bodu
alebo piateho bodu poruí obec, rozpoètová organizá35
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cia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je obec, alebo organizátor dobrovo¾níckej èinnosti,
úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môe úrad uzatvori najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.
(7) Úrad je oprávnený vykonáva kontrolu úèasti
osôb na meních obecných slubách alebo dobrovo¾níckej èinnosti priamo na mieste ich výkonu.
(8) Aktivaèný príspevok nepatrí èlenovi domácnosti,
ktorý
a) je vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivaènú èinnos formou dobrovo¾níckej sluby,17)
b) spåòa podmienky nároku na ochranný príspevok
pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(9) Nárok na aktivaèný príspevok môe vzniknú na
èlena domácnosti a po uplynutí 12 mesiacov odo dòa
právoplatného rozhodnutia o odòatí aktivaèného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, e
príjemca nesplnil povinnos pod¾a § 28 ods. 2 písm. a)
a úrad zistil, e èlen domácnosti nevykonával aktivity,
ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivaèný
príspevok.
§ 13
Príspevok na nezaopatrené diea
(1) Príspevok na nezaopatrené diea je urèený na
podporu výchovy, vzdelávania a vestranného rozvoja
dieaa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú kolskú dochádzku.
(2) Príspevok na kadé nezaopatrené diea pod¾a odseku 1 je 17,20 eura mesaène.
(3) Príspevok na nezaopatrené diea nepatrí, ak
a) zákonný zástupca dieaa nedbá o riadne plnenie
povinnej kolskej dochádzky dieaa a z toho dôvodu bol urèený osobitný príjemca prídavku na diea,40)
b) bolo dieau alebo jeho rodièovi uloené výchovné
opatrenie41) a výchovné opatrenie neplní úèel, na
ktorý bolo uloené.
(4) Príspevok na nezaopatrené diea sa poskytuje od
zaèiatku kolského roka v období kolského vyuèovania a kolských prázdnin; príspevok na nezaopatrené
diea sa poskytuje aj pri formách osobitného spôsobu
plnenia kolskej dochádzky,42) ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia kolskej dochádzky vykonávajú na území
Slovenskej republiky ako povinná kolská dochádzka.

) § 54 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
36
) § 60 ods. 3 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
37
) § 46 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38
) Zákon è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
39
) § 52 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
40
) Zákon è. 600/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
41
) § 12 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
42
) § 23 zákona è. 245/2008 Z. z.
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§ 14
Príspevok na bývanie
(1) Príspevok na bývanie je urèený na èiastoènú
úhradu nákladov spojených s bývaním.
(2) Príspevok na bývanie je
a) 55,80 eura mesaène, ak ide o domácnos s jedným
èlenom domácnosti,
b) 89,20 eura mesaène, ak ide o domácnos s viacerými
èlenmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.
(3) Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý èlen domácnosti je
a) vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom
alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnos uíva na bývanie,
b) nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo
nájomcom obytnej miestnosti v zariadení urèenom
na trvalé bývanie,43) ktoré domácnos uíva na bývanie.
(4) Príspevok na bývanie patrí, ak domácnos býva v
a) zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych sluieb alebo pecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna
sluba plnoletej fyzickej osobe celoroènou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení
núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
b) byte alebo v rodinnom dome na základe práva doivotného uívania; preukazovanie uhrádzania nákladov za sluby spojené s bývaním sa nevyaduje.
(5) Príspevok na bývanie patrí, ak domácnos alebo
èlen domácnosti
a) v byte pod¾a odseku 3 písm. a) uhrádza náklady za
sluby spojené s bývaním a daò z nehnute¾nosti alebo v prípade, e má nedoplatky spojené s úhradou
nákladov za sluby spojené s bývaním, predloí dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení
splátkového kalendára,
b) v rodinnom dome pod¾a odseku 3 písm. a) uhrádza
daò z nehnute¾nosti a poplatky za komunálny odpad,
c) v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti
v zariadení urèenom na trvalé bývanie pod¾a odseku
3 písm. b) uhrádza nájomné a náklady za sluby spojené s bývaním, ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve alebo v prípade, e má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za sluby spojené s bývaním,
predloí dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom
plnení splátkového kalendára,
d) platí úhradu za sociálnu slubu v zariadení sociálnych sluieb alebo úhradu za starostlivos v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(6) Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa
opätovne prehodnotia po uplynutí
a) 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného
preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie,
b) 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného
43
44
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preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie, ak sa výdavky pod¾a odseku 5
písm. b) uhrádzajú roène.
(7) Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom
dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení urèenom
na trvalé bývanie patrí len raz bez oh¾adu na poèet domácností uívajúcich byt.
§ 15
Suma pomoci v hmotnej núdzi
(1) Suma pomoci v hmotnej núdzi sa urèí ako rozdiel
medzi úhrnom súm uvedených v § 10 ods. 2 a 3, § 11
ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 a úhrnom
súm príjmu pod¾a § 4.
(2) Suma pomoci v hmotnej núdzi vypoèítaná pod¾a
odseku 1 sa zaokrúh¾uje na desa eurocentov nahor.
(3) Sumu dávky a sumu príspevkov pod¾a § 10 a 14
môe upravi vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 16
Osobitný príspevok
(1) Osobitný príspevok vo výke 63,07 eura mesaène
patrí najviac es po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov fyzickej osobe,
a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo
výke mesaènej minimálnej mzdy, najviac vo výke
trojnásobku mesaènej minimálnej mzdy,
b) ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo
pred vznikom obdobného pracovného vzahu dlhodobo nezamestnaný obèan44) a
c) ktorá je èlenom domácnosti, ktorej sa prestane poskytova pomoc v hmotnej núdzi.
(2) Nárok na osobitný príspevok môe fyzickej osobe
vzniknú a po uplynutí 12 mesiacov odo dòa právoplatného rozhodnutia o odòatí osobitného príspevku
z dôvodu, e príjemca nesplnil povinnos pod¾a § 28
ods. 2 písm. a) a úrad zistil, e príjemca neplní podmienku pod¾a odseku 1 písm. a).
§ 17
Jednorazová dávka
(1) Jednorazová dávka je urèená na èiastoènú úhradu mimoriadnych výdavkov èlenov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová
dávka je urèená najmä na zabezpeèenie nevyhnutného
oatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stolièky, chladnièky, sporáku, varièa, vykurovacieho telesa, paliva, práèky, periny, poste¾nej bielizne, beného kuchynského riadu,
mimoriadnych lieèebných nákladov alebo kolských
potrieb.
(2) Jednorazovú dávku mono prizna jednorazovo
do výky preukázaných skutoèných výdavkov, najviac
do výky trojnásobku sumy ivotného minima pre jed-

) § 717 Obèianskeho zákonníka.
) § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nu plnoletú fyzickú osobu.15) Súèet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom
roku nesmie presiahnu sumu pod¾a prvej vety.
§ 18
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi,
osobitného príspevku a jednorazovej dávky
a ich financovanie
(1) Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa
poskytujú v peòanej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Osobitný príspevok sa poskytuje v peòanej forme.
(2) Pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v peòanej
forme a osobitný príspevok sa poskytujú v hotovosti na
adresu na území Slovenskej republiky alebo poukázaním na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky na území Slovenskej republiky.
(3) Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej
núdzi urèuje úrad.
(4) Formu poskytnutia jednorazovej dávky urèí obec.
(5) Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa
poskytujú najneskôr do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli
splnené podmienky nároku na poskytnutie pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku.
(6) Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa
poskytujú za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade,
ak podmienky nároku boli splnené len za èas mesiaca,
ak tento zákon neustanovuje inak.
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(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, rodinný stav, adresu pobytu èlenov domácnosti,
b) adresu na doruèovanie písomností a adresu alebo
èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie
pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
c) údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku èlenov domácnosti; to neplatí, ak ide
o iados o poskytnutie osobitného príspevku.
§ 20
Vznik nároku na poskytnutie pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku vzniká splnením podmienok pre
vznik nároku a uplatnením nároku.
§ 21
Zánik nároku na poskytnutie pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo
jej èasti za mesiac a nárok na poskytnutie osobitného
príspevku za mesiac zaniká uplynutím troch mesiacov
odo dòa, od ktorého mali by pomoc v hmotnej núdzi
alebo osobitný príspevok poskytnuté.
TVRTÁ ÈAS

(7) Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma
urèená pod¾a § 15 je niia ako 1 euro.

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA

(8) Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa
neposkytujú do cudziny.

§ 22

(9) Sumy pomoci v hmotnej núdzi splatné ku dòu
smrti príjemcu sa vyplatia na základe potvrdenia úradu o oprávnení na prevzatie splatnej sumy pomoci
v hmotnej núdzi
a) inému plnoletému èlenovi domácnosti, ktorý má
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, alebo
b) osobitnému príjemcovi pod¾a § 23 ods. 1 písm. c).
(10) Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sú financované zo tátneho rozpoètu prostredníctvom rozpoètových výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo).
(11) Jednorazová dávka je financovaná z rozpoètu
obce.
§ 19
Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi
a osobitný príspevok
(1) Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatòujú na úrade podaním písomnej iadosti alebo podaním iadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaruèeným elektronickým podpisom.
45

) § 247 a 250k Obèianskeho súdneho poriadku.

Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem § 18
ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 a 68 veobecného predpisu o správnom konaní, ak v odseku 3, § 19 ods. 1
a v § 28 ods. 2 písm. a) nie je ustanovené inak.
(2) iadate¾ o pomoc v hmotnej núdzi a príjemca sa
na úèely konania o pomoci v hmotnej núdzi povaujú za
zástupcu èlenov domácnosti.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o zníení alebo odòatí pomoci v hmotnej núdzi a o zastavení jej poskytovania a odvolanie proti rozhodnutiu o urèení a o uvo¾není
osobitného príjemcu nemá odkladný úèinok. Odvolanie proti rozhodnutiu o odòatí osobitného príspevku
a o zastavení jeho poskytovania nemá odkladný úèinok.
(4) Právoplatné rozhodnutia vo veciach pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sú preskúmate¾né súdom.45)
(5) Ak je ustanovený osobitný príjemca pod¾a § 23
ods. 1 písm. c), úrad nevydáva písomné vyhotovenie
rozhodnutia.
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§ 23
Osobitný príjemca
(1) Úrad urèí osobitného príjemcu, ak
a) sa doterajím poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol úèel, na ktorý je urèená,
b) mono odôvodnene predpoklada, e poskytovaním
pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne úèel, na ktorý je urèená,
c) pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dòu smrti príjemcu a èlenovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú
osoby, ktoré nemajú spôsobilos na právne úkony,
d) èlenovi domácnosti sa poskytuje iná sociálna dávka
prostredníctvom osobitného príjemcu.
(2) Osobitný príjemca je obec, iná právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilos na právne
úkony v plnom rozsahu.
(3) Osobitný príjemca je povinný pomoc v hmotnej
núdzi poui v prospech èlenov domácnosti a na úèel,
na ktorý je urèená.
(4) Úrad uvo¾ní osobitného príjemcu, ak
a) odpadli dôvody na jeho urèenie,
b) osobitný príjemca neplní svoje povinnosti; úrad zároveò urèí iného osobitného príjemcu.
§ 24
Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi
(1) Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi sa môe prizna, ak
a) zaèalo konanie o
1. nároku (§ 6),
2. peòanom príspevku na opatrovanie,
3. urèení otcovstva,
b) bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na
vymoenie výivného maloletého dieaa a nezaopatreného plnoletého dieaa na úèely zaèatia konania
o náhradnom výivnom.
(2) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní pod¾a odseku 1 písm. a) úrad rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi a rozhodne o doplatení pomoci v hmotnej núdzi alebo o jej vrátení.
(3) Úrad zúètuje preddavok na pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výivným, s priznaným rodièovským
príspevkom, opakovaným peòaným príspevkom na
podporu náhradnej starostlivosti o diea, peòaným
príspevkom na opatrovanie alebo náhradným výivným.
§ 25
Zmeny v poskytovaní pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
(1) Ak sa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok priznali neprávom, odnímu sa od prvého dòa v mesiaci, v ktorom sa priznali neprávom.
(2) Pomoc v hmotnej núdzi sa odníme, zvýi alebo
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zníi a vyplatí sa vo vyej sume alebo v niej sume, ak
sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na nárok na pomoc
v hmotnej núdzi. Osobitný príspevok sa odníme, ak sa
zmenia skutoènosti rozhodujúce na nárok na osobitný
príspevok.
(3) Ak sa zistí, e pomoc v hmotnej núdzi a osobitný
príspevok neboli priznané, hoci sa prizna mali, vyplácali sa v niej sume alebo vo vyej sume, ako patrili,
alebo sa priznali neskôr, nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa priznajú v sume ako patrili
odo dòa, od ktorého mali by priznané.
(4) Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sa zastaví, ak príjemca nevyhovie výzve
úradu pod¾a § 28 ods. 2 písm. b) v urèenej lehote preukáza skutoènosti rozhodujúce na ich poskytovanie
alebo na ich výku a bol na tento dôsledok vo výzve písomne upozornený.
(5) Úrad rozhodne o obnovení poskytovania pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku od kalendárneho mesiaca, v ktorom príjemca preukáe skutoènosti rozhodujúce na poskytovanie pomoci v hmotnej
núdzi a osobitného príspevku. Nárok na poskytnutie
pomoci v hmotnej núdzi a nárok na poskytnutie osobitného príspevku zaniká odo dòa zastavenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a odo dòa zastavenia
poskytovania osobitného príspevku, ak v lehote troch
mesiacov odo dòa zastavenia ich poskytovania príjemca nepreukáe skutoènosti rozhodujúce na ich poskytovanie.
(6) Ak fyzická osoba spôsobila, e sa jej poskytovala
alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi neprávom, je
povinná vráti poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi alebo jej èas zvýenú o 10 % odo dòa, od ktorého nepatrila
vôbec alebo v poskytovanej sume. Ak fyzická osoba
spôsobila, e sa jej poskytoval alebo poskytuje osobitný
príspevok neprávom, je povinná vráti poskytnutý osobitný príspevok zvýený o 10 % odo dòa, od ktorého nepatril vôbec.
(7) Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku alebo ich èasti zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, keï úrad
túto skutoènos zistil, najneskôr uplynutím desiatich
rokov od posledného dòa kalendárneho mesiaca, za
ktorý sa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
alebo ich èas poskytli. Tieto lehoty neplynú poèas konania o povinnosti vráti sumu pod¾a prvej vety, poèas
výkonu rozhodnutia alebo poèas výkonu zráok pod¾a
odseku 8.
(8) Úrad môe zráa neprávom poskytnutú pomoc
v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutý osobitný príspevok pod¾a odseku 7 z poskytovanej alebo neskôr priznanej pomoci v hmotnej núdzi a z poskytovaného alebo neskôr priznaného osobitného príspevku.
(9) Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci
v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutého osobitného
príspevku alebo na vrátenie ich preplatku nie je predmetom dedièstva.

Èiastka 99

Zbierka zákonov è. 417/2013

(10) Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
nemono postihnú výkonom rozhodnutia,46) okrem
výkonu rozhodnutia o pokute pod¾a osobitného predpisu.47)
PIATA ÈAS
PÔSOBNOS ORGÁNOV
TÁTNEJ SPRÁVY A OBCE
§ 26
Orgány tátnej správy
(1) Úlohy tátnej správy na úseku pomoci v hmotnej
núdzi vykonávajú
a) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
ústredie pod¾a osobitného predpisu48) a
b) úrad.
(2) Úrad
a) rozhoduje o
1. pomoci v hmotnej núdzi,
2. osobitnom príspevku,
3. urèení a uvo¾není osobitného príjemcu,
b) overuje skutoènosti potrebné na posúdenie nároku
na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu iadate¾a
o pomoc v hmotnej núdzi a príjemcu,
c) vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie splatnej
sumy pomoci v hmotnej núdzi,
d) kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu,
e) poskytuje poradenskú èinnos v oblasti hmotnej núdze zameranú na zistenie rozsahu a charakteru
hmotnej núdze, na zistenie príèin jej vzniku, na poskytnutie informácií o monosti rieenia hmotnej
núdze a na usmernenie pri uplatnení sociálnej pomoci,
f) vedie evidenciu príjemcov, èlenov domácností a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia a adresu miesta
pobytu príjemcov, èlenov domácnosti a osobitného
príjemcu, ak ním je fyzická osoba,
g) uzatvára dohodu o výkone meních obecných sluieb a prác pod¾a § 10 ods. 3 písm. c) s obcou, rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je obec, dohodu o výkone
dobrovo¾níckej èinnosti s organizátorom dobrovo¾níckej èinnosti a kontroluje úèas na výkone meních obecných sluieb, dobrovo¾níckej èinnosti alebo
prác pod¾a § 10 ods. 3 písm. c).
§ 27
Pôsobnos obce
Obec
a) rozhoduje o jednorazovej dávke,
b) poskytuje fyzickým osobám poradenskú èinnos
v oblasti hmotnej núdze.
46
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IESTA ÈAS
PRÁVA A POVINNOSTI
PRI POSKYTOVANÍ POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI
A OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU
§ 28
Povinnosti iadate¾a o pomoc v hmotnej núdzi
a iadate¾a o osobitný príspevok
a povinnosti príjemcu
(1) iadate¾ o pomoc v hmotnej núdzi a iadate¾ o osobitný príspevok sú povinní
a) preukáza vetky skutoènosti rozhodujúce na vznik
nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
b) na výzvu úradu predloi doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
c) umoni overenie skutoèností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste
svojho pobytu.
(2) Príjemca je povinný
a) úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami
so zaruèeným elektronickým podpisom oznámi do
ôsmich dní zmeny vo vetkých skutoènostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na pomoc v hmotnej
núdzi a osobitný príspevok,
b) na výzvu úradu preukáza poadovanú skutoènos
v lehote urèenej úradom,
c) umoni overenie skutoèností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste
svojho pobytu.
(3) Úrad od iadate¾a o pomoc v hmotnej núdzi, iadate¾a o osobitný príspevok alebo príjemcu neiada
preukazovanie osobných údajov pod¾a § 31, ktoré
a) sú úradu známe z výkonu inej èinnosti úradu,
b) môe úrad získa z dostupného informaèného systému verejnej správy.
§ 29
Práva a povinnosti zamestnanca úradu
(1) Zamestnanec úradu je oprávnený
a) overova skutoènosti potrebné na posúdenie nároku
na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu iadate¾a
o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu; pri návteve je povinný preukáza sa poverením úradu,
b) poadova od iadate¾a o pomoc v hmotnej núdzi,
iadate¾a o osobitný príspevok alebo od príjemcu
potrebné informácie a vysvetlenia,
c) poadova od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej
núdzi.
(2) Zamestnanec úradu je povinný

) iesta èas Obèianskeho súdneho poriadku.
Piata èas zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
47
) § 88aa zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona è. 417/2013 Z. z.
48
) Zákon è. 543/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a) informova iadate¾a o pomoc v hmotnej núdzi alebo
príjemcu o monostiach rieenia hmotnej núdze,
b) poskytova pomoc pri uplatnení nároku na pomoc
v hmotnej núdzi.
§ 30
Súèinnos a spolupráca
(1) Orgán tátnej správy, iný orgán verejnej moci,
poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, kola, peciálne
výchovné zariadenie, obec, samosprávny kraj, ïalia
právnická osoba a fyzická osoba sú povinné poskytnú
úradu súèinnos pri plnení úloh pod¾a tohto zákona,
najmä bezodkladne a bezplatne oznamova skutoènosti vo veciach pomoci v hmotnej núdzi, poskytovania
osobitného príspevku a na iados úradu poskytnú informácie.
(2) Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona úrad spolupracuje s obèianskymi zdrueniami, so zdrueniami
osôb vytvorenými na úèel realizácie projektov alebo
programov, ktorých predmetom èinnosti je podpora
rieenia hmotnej núdze, s cirkvami a s náboenskými
spoloèenstvami, s obcami, so samosprávnymi krajmi,
s ïalími právnickými osobami a s fyzickými osobami.
§ 31
Spracúvanie osobných údajov
(1) Obec na úèely rozhodovania o jednorazovej dávke
a na úèely výkonu meních obecných sluieb alebo
prác pod¾a § 10 ods. 3 písm. c) a osobitný príjemca na
úèely výkonu svojej funkcie spracúvajú osobné údaje
pod¾a odseku 3 o osobách pod¾a odseku 2 v rozsahu
potrebnom na rozhodnutie o jednorazovej dávke, výkon
meních obecných sluieb alebo prác pod¾a § 10 ods. 3
písm. c) alebo na výkon funkcie osobitného príjemcu
v súlade s osobitným predpisom.49)
(2) Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o
a) iadate¾ovi o pomoc v hmotnej núdzi, iadate¾ovi
o osobitný príspevok a príjemcovi,
b) èlenoch domácnosti,
c) osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d) inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi.
(3) Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú
o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a) meno, priezvisko a titul,
b) druh pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) tátne obèianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o príjme,
h) údaje o hnute¾nom majetku, nehnute¾nom majetku
a iných majetkových právach,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,
49
50
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j) údaje o bytových pomeroch,
k) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) èíslo úètu banky alebo poboèky zahraniènej banky
a kód banky alebo kód poboèky zahraniènej banky,
m) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracúvania
a sú nevyhnutné na úèel poskytovania pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku.
(4) Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje,
ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh pod¾a osobitného predpisu50) a v rozsahu
nevyhnutnom na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,50) alebo ak ide o posilnenie úèinkov pomoci v hmotnej núdzi.
(5) Ústredie a úrad na úèely rozhodovania o pomoci
v hmotnej núdzi, obec na úèely rozhodovania o jednorazovej dávke a na úèely výkonu meních obecných
sluieb alebo prác pod¾a § 10 ods. 3 písm. c) a osobitný
príjemca na úèely výkonu svojej funkcie môu získava
osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiè informácií.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 32
Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch
pouívajú slová dávka v hmotnej núdzi a príspevok
k dávke v hmotnej núdzi alebo slová dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi vo vetkých
tvaroch rozumie sa tým pomoc v hmotnej núdzi v príslunom tvare.
§ 33
Prechodné ustanovenia
(1) O nárokoch pred 1. januárom 2014 sa aj po
31. decembri 2013 rozhoduje pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2013.
(2) Ak k 31. decembru 2013 je zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a obèan v hmotnej núdzi nepreukáe skutoènosti
rozhodujúce na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi do 31. januára
2014, nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke v hmotnej núdzi zaniká od 1. januára 2014.
(3) Úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
na ktoré trval nárok k 31. decembru 2013, a rozhodne
o nároku na pomoc v hmotnej núdzi pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014 najneskôr do 31. júla 2014.
(4) Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, o ktorých úrad právoplatne rozhodol

) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Napríklad zákon è. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov.

Èiastka 99

Zbierka zákonov è. 417/2013

do 31. decembra 2013, patria najdlhie do 30. júna
2014.
§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 35
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 191/2004 Z. z., zákona è. 453/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 721/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona
è. 471/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 675/2006 Z. z., zákona
è. 532/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 562/2008 Z. z., zákona è. 563/2008 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 373/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 393/2012 Z. z. a zákona
è. 96/2013 Z. z.
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. 27/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994
Z. z., zákona Národnej 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. 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.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z.,
666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z.,
245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z.,
445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z.,
491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z.,
387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z.,
433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
79/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
31/2013 Z. z., zákona è. 80/2013,
94/2013 Z. z., zákona è. 299/2013 Z. z. a
388/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

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

1. V § 57 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v jednom konaní
vak nemono prejedna priestupok páchate¾a pod¾a
§ 88aa ods. 1 a súèasne iný priestupok..
2. Za § 88a sa vkladá § 88aa, ktorý znie:
§ 88aa
(1) Rozhodnutie o uloení pokuty za priestupok pod¾a § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49 a 50 a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieaa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú kolskú dochádzku
dieaa pod¾a osobitného predpisu14b) mono vykona aj
zrákami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodièovského príspevku,14c) ak ho nemono vykona zrákami zo mzdy.
(2) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 1, vydá
orgán uskutoèòujúci výkon rozhodnutia tomu, kto páchate¾ovi priestupku príjem pod¾a odseku 1 vypláca,
exekuèný príkaz na vykonanie zráok z tohto príjmu.
(3) Pri výkone rozhodnutia pod¾a odsekov 1 a 2 sa
primerane pouijú ustanovenia Obèianskeho súdneho
poriadku.
(4) Výkon rozhodnutia zrákami z príjmu pod¾a odseku 1 nemono vykona exekúciou pod¾a osobitného
predpisu.14d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14b a 14d znejú:
14b) § 37 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14c

) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

14d

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov..

3. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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è. 388/2011 Z. z., zákona è. 468/2011 Z. z. a zákona
è. 364/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

§ 96a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2014
Výkon rozhodnutia zrákami z príjmu pod¾a § 88aa
ods. 1 mono uskutoèni, ak bol priestupok spáchaný
od 1. januára 2014..
Èl. III
Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 513/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona

V § 7 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem
výkonu rozhodnutia o pokute pod¾a osobitného
predpisu25a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 88aa zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona è. 417/2013 Z. z..

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

Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 417/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie tátnych
prísluníkov tretej krajiny alebo osôb bez tátneho obèianstva ma postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom
postavení uteèencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).

Strana 4700

Zbierka zákonov è. 418/2013

Èiastka 99

418
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa zruuje nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva
zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam úèinných
látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam úèinných
látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym
rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky

è. 190/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 374/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 100/2013 Z. z.
§2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 418/2013 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupòovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich pouívaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012).
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419
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 26. novembra 2013
o spotrebite¾skom balení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky pod¾a § 21 ods. 9 zákona è. 142/2000
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
ustanovuje:
§1
(1) Táto vyhláka sa vzahuje na spotrebite¾ské balenie výrobkov, ktorého menovitá hmotnos alebo menovitý objem je
a) rovný hodnote vopred urèenej tým, kto výrobok zabalil,
b) vyjadrený v jednotkách hmotnosti alebo objemu a
c) najviac 50 kg alebo 50 l.
(2) Ak ide o potraviny,1) menovitá hmotnos alebo menovitý objem pri spotrebite¾skom balení výrobku je najmenej 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(3) Táto vyhláka sa nevzahuje na spotrebite¾ské
balenie, ktoré je oznaèené znaèkou e.
§2
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) menovitou hmotnosou alebo menovitým objemom
obsahu spotrebite¾ského balenia hmotnos alebo
objem vyznaèený na obale, ktorý je mnostvom výrobku, ktoré má spotrebite¾ské balenie obsahova,
b) skutoèným obsahom spotrebite¾ského balenia hmotnos alebo objem výrobku, ktoré v skutoènosti obsahuje,
c) zápornou chybou obsahu spotrebite¾ského balenia
mnostvo, o ktoré je skutoèný obsah spotrebite¾ského balenia mení ako menovitá hmotnos alebo menovitý objem.
§3
(1) Spotrebite¾ské balenie musí by vyhotovené tak,
aby pri skúke pod¾a prílohy è. 2 spåòalo poiadavku, e
a) skutoèný obsah nesmie by v priemere nií ako menovitá hmotnos alebo menovitý objem,
b) poèet spotrebite¾ských balení so zápornou chybou
väèou, ako je dovolená záporná chyba stanovená
v prílohe è. 1, musí v dávke spotrebite¾ských balení
spåòa poiadavky skúok pecifikovaných v prílohe
è. 2,
1
2

c) iadne spotrebite¾ské balenie nesmie ma zápornú
chybu väèiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej
chyby.
(2) Spotrebite¾ské balenie musí ma na obale vyznaèené nezmazate¾né, za bených podmienok vystavovania spotrebite¾ského balenia ¾ahko èitate¾né a vidite¾né
oznaèenie obsahujúce menovitú hmotnos alebo menovitý objem vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznaèené èíslicami a za týmto údajom nasleduje symbol jednotky. Ak
oznaèenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu je vyznaèené na dvoch alebo viacerých miestach
obalu, musí sa zhodova.
§4
(1) Metrologický dozor nad spotrebite¾ským balením
sa vykonáva priamo u prevádzkovate¾a baliarne alebo
v prevádzke dovozcu metódami kontroly pod¾a prílohy
è. 2 a po uvedení spotrebite¾ského balenia na trh pod¾a
§ 34 zákona, keï iadne spotrebite¾ské balenie nesmie
ma zápornú chybu väèiu ako dvojnásobok dovolenej
zápornej chyby.
(2) Pri kontrole mnostva výrobku vyjadreného v jednotkách objemu musí by hodnota skutoèného obsahu
meraná pri teplote 20 oC alebo korigovaná na teplotu
20 oC bez oh¾adu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie alebo kontrola, okrem hlbokozmrazených alebo
mrazených výrobkov, ktorých mnostvo je vyjadrené
v jednotkách objemu.
§5
Príloha è. 1 sa neuplatòuje pri spotrebite¾ských baleniach výrobkov upravených osobitným predpisom. 2)
§6
(1) Výrobky do spotrebite¾ského balenia mono bali
do 15. apríla 2014 pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2013.
(2) Výrobky zabalené pod¾a odseku 1 mono uvádza
na trh do 15. apríla 2014.

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
) Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 è. 2657/2004 o jedlom obilí a výrobkoch z obilia, zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(3) Víno a liehoviny zabalené pod¾a odseku 1 mono
uvádza na trh do 13. decembra 2014.

ným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

§7

§8

Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväz-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Jozef Mihok v. r.

3

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 419/2013 Z. z.

DOVOLENÁ ZÁPORNÁ CHYBA

Menovitá hmotnos alebo
menovitý objem obsahu
Qn v g alebo v ml
od
0 do
od
50 do
od
100 do
od
200 do
od
300 do
od
500 do
od 1 000 do
od 10 000 do
od 15 000 do

50
100
200
300
500
1 000
10 000
15 000
50 000

v % z Qn
9

4,5

3

1,5

1

Dovolená záporná chyba
v g alebo v ml

4,5

9

15

150


Pri pouití tejto tabu¾ky hodnoty dovolených záporných chýb vyjadrené v percentách, prepoèítané na jednotky hmotnosti alebo objemu sa zaokrúh¾ujú na najbliiu desatinu gramu alebo mililitra pre Qn ≤ 1 000 g alebo 1 000 ml a na
najblií gram alebo mililiter pre Qn > 1 000 g alebo 1 000 ml.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 419/2013 Z. z.

REFERENÈNÁ METÓDA TATISTICKEJ KONTROLY SKUTOÈNÉHO
OBSAHU VÝROBKU V SPOTREBITE¼SKÝCH BALENIACH

1.

Poiadavky na meranie skutoèného obsahu spotrebite¾ských balení
Skutoèný obsah spotrebite¾ských balení mono mera buï priamo váením, alebo objemovými meradlami,
alebo ak ide o kvapaliny nepriamo, zistením hmotnosti a hustoty baleného výrobku.
Nezávisle od pouitej metódy rozírená kombinovaná tandardná neistota merania (k = 2) skutoèného obsahu
spotrebite¾ského balenia nesmie by väèia ako jedna pätina dovolenej zápornej chyby pre menovitú hmotnos
alebo menovitý objem spotrebite¾ského balenia.

2.

Poiadavky na kontrolu dávok spotrebite¾ských balení
Kontrola je výberová a pozostáva z kontroly
a) skutoèného obsahu kadého spotrebite¾ského balenia vo výbere,
b) pri ktorej sa zisuje priemerný skutoèný obsah spotrebite¾ských balení vo výbere.
Dávka sa povauje za vyhovujúcu vtedy, ak výsledky obidvoch kontrol spåòajú kritériá jej prijatia.
Pre kadú z týchto kontrol sú moné dva varianty skúania
a) nedetruktívnou metódou, t. j. metódou bez otvorenia obalu,
b) detruktívnou metódou, t. j. metódou vyadujúcou otvorenie alebo poruenie obalu.
Detruktívna metóda sa pouíva len vtedy, ak skúku nemono vykona nedetruktívnou metódou;
spravidla sa nepouíva pri dávkach meních ako 100 kusov balení.

2.1

Dávky spotrebite¾ských balení
2.1.1 Dávka, ktorá má by kontrolovaná, musí obsahova vetky spotrebite¾ské balenia rovnakej menovitej
hmotnosti alebo menovitého objemu, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré boli zabalené
na tom istom mieste. Ve¾kos dávky je obmedzená mnostvami uvedenými ïalej.
2.1.2 Ak sa spotrebite¾ské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, poèet balení v kadej dávke sa musí
rovna maximálnej hodinovej produkcii linky bez oh¾adu na ve¾kos dávky. V ostatných prípadoch dávka
môe obsahova najviac 10 000 kusov.
2.1.3 Ak je v dávke menej ako 100 kusov, pri skúke nedetruktívnou metódou sa vykoná kontrola vetkých
kusov (stopercentná kontrola).
2.1.4 Skôr, ako sa vykonajú skúky uvedené v bodoch 2.2 a 2.3, je potrebné náhodne vybra dostatoèný
poèet spotrebite¾ských balení z dávky tak, aby bolo moné vykona kontrolu, ktorá vyaduje väèí rozsah
výberu. Na úèely inej kontroly sa potrebný výber uskutoèní náhodne z prvého výberu a balenia sa oèíslujú.
Oèíslovanie spotrebite¾ských balení sa musí vykona pred zaèiatkom meraní.

2.2

Kontrola najmenieho prijate¾ného obsahu spotrebite¾ského balenia
Najmení prijate¾ný obsah v spotrebite¾skom balení sa vypoèíta odèítaním dovolenej zápornej chyby pre
prísluný obsah od menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu spotrebite¾ského balenia.
Spotrebite¾ské balenia v dávke, ktorých skutoèný obsah je mení ako najmení prijate¾ný obsah, povaujú
sa za chybné.

2.2.1

Nedetruktívna skúka
Nedetruktívna skúka sa vykonáva pod¾a preberacieho plánu s dvoma výbermi uvedenými v tabu¾ke è. 1.
Poèet kontrolovaných balení v prvom kroku sa musí rovna rozsahu prvého výberu pod¾a preberacieho plánu.
Ak poèet chybných kusov zistených v prvom výbere
a) je mení alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa povauje za vyhovujúcu na úèely tejto kontroly,
b) je väèí alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne,
c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku
druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.
Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spoèítajú. Ak súèet chybných kusov je
a) mení alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka sa povauje za vyhovujúcu na úèely tejto kontroly,
b) väèí alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Dávka je vdy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c).
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Tabu¾ka è. 1
Poèet kusov
v dávke

Výbery
Poradie, krok

Poèet kusov

prvý
druhý
prvý
druhý
prvý
druhý

30
30
50
50
80
80

100  500
501  3 200
3 201 a viac

2.2.2

Poèet chybných kusov
Kritérium
Kritérium
prijatia
zamietnutia
1
3
4
5
2
5
6
7
3
7
8
9

Detruktívna skúka
Detruktívna skúka sa vykonáva pod¾a preberacieho plánu s jedným výberom a pouíva sa len pri dávke
100 kusov a viac.
Poèet kontrolovaných spotrebite¾ských balení je 20.
Ak poèet chybných kusov zistených vo výbere je mení alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa povauje za
vyhovujúcu.
Ak poèet chybných kusov zistených vo výbere je väèí alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Dávka je vdy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c).

Poèet kusov v dávke

Poèet kusov vo výbere

akýko¾vek poèet (≥ 100)

20

2.3
2.3.1

Súhrnný poèet
kusov
30
60
50
100
80
160

Poèet chybných kusov
Kritérium prijatia
Kritérium zamietnutia
1
2

Kontrola priemerného skutoèného obsahu jednotlivých spotrebite¾ských balení v dávke
Dávka spotrebite¾ských balení sa povauje za vyhovujúcu na úèely tejto kontroly, ak výberový priemer
i =n

x =

∑x

i

i =1

n

skutoèných obsahov xi celkového poètu n spotrebite¾ských balení vo výbere je väèí ako hodnota
Qn Qn
n
s
t(1  α)
2.3.2

s
.t ,
n (1-α)

kde znamená
menovitá hmotnos alebo menovitý objem obsahu spotrebite¾ského balenia,
poèet balení vo výbere urèenom na túto kontrolu,
odhad smerodajnej odchýlky skutoèných obsahov v dávke,
Studentov t-faktor závislý od poètu stupòov vo¾nosti ν = n  1 a pravdepodobnosti (1  α) = 0,995.
Ak xi je nameraná hodnota skutoèného obsahu i-tého kusa výberu rozsahu n, potom výberový priemer
nameraných hodnôt sa vypoèíta pod¾a rovnice
i =n

x =

∑x
i =1

i

n

Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypoèíta takto:
a) suma tvorcov nameraných hodnôt:
i =n

∑ (x ) ,
i =1

2

i

b) tvorec sumy nameraných hodnôt:
2

⎛ i =n ⎞
⎜∑x i ⎟ ,
⎝ i =1 ⎠

.
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potom
2

1 ⎛ i =n ⎞
⎜∑x ⎟ ,
n ⎝ i =1 i ⎠
c)

korigovaný súèet:
SC =

d)

i =n

∑ (x )
i =1

i

2

2

-

1 ⎛ i =n ⎞
⎜∑x ⎟ ,
n ⎝ i =1 i ⎠

odhad rozptylu:
ν=

SC
,
n -1

Odhad smerodajnej odchýlky:
s = ν.

2.3.3
Kritériá prijatia alebo zamietnutia dávok spotrebite¾ských balení skúaných pri tejto kontrole
2.3.3.1 Kritériá nedetruktívneho skúania:
Poèet kusov v dávke

Poèet kusov vo výbere

od 100 do 500 vrátane
> 500

30
50

Kritérium
prijatia
x ≥ Qn 0,503 s
x ≥ Qn 0,379 s

zamietnutia
x < Qn 0,503 s
x < Qn 0,379 s

2.3.3.2 Kritériá detruktívneho skúania:
Poèet kusov v dávke

Poèet kusov vo výbere

bez oh¾adu na poèet (≥ 100)

20

Kritérium
prijatia
x ≥ Qn 0,640 s

zamietnutia
x < Qn 0,640 s

3.

Kritériá porovnania úèinnosti pouitej kontroly vo vzahu k referenènej metóde

3.1

Kritérium kontroly najmenieho prijate¾ného obsahu spotrebite¾ského balenia
Pouitý preberací plán sa povauje za porovnate¾ný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak
súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky pouitého
plánu (pravdepodobnos prijatia dávky = 0,10) sa odliuje o menej ne 15 % od súradnice na vodorovnej osi
prísluného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.

3.1.1

Kritérium kontroly priemerného skutoèného obsahu jednotlivých spotrebite¾ských balení v dávke
Pouitý preberací plán sa povauje za porovnate¾ný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak
súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky pouitého
plánu (pravdepodobnos prijatia dávky = 0,10) sa odliuje o menej ne 0,05 od súradnice na vodorovnej osi
prísluného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, prièom na
vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota [Qn  m]/s, kde m je skutoèná stredná hodnota obsahu
spotrebite¾ského balenia v dávke.
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420
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. novembra 2013,
ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania a dodatoèného daòového priznania
k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 15
ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:

zdaòovacie obdobia, ktoré konèia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deò prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.1)

§1

§3

Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového
priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
daòového priznania a dodatoèného daòového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

§2
Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového
priznania pod¾a doterajieho predpisu sa pouije za

§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

v z. Peter Pellegrini v. r.

1

) § 25 ods. 2 zákona è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha
k vyhláke è. 420/2013 Z.
VZOR

Príloha k vyhláške č. .../2013 Z. z.

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z MINERÁLNEHO OLEJA

z.

podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)
”

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Colný úrad

Druh daňového priznania (Vyznačte x)
riadne

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

opravné

.

dodatočné

.

Deň

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

2 0

2 0

Počet
2. strán
Počet
3. strán

Evidenčné číslo pre daň (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)*

Registračné číslo pre daň

S K
Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“)*

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane (vo formáte IBAN)

Meno a priezvisko daňového subjektu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si
vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDMOv14

* Nehodiace sa prečiarkne.
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EČSPDMO/IČO/RČ*
6.1a1 6.1a2

Minerálny olej podľa paragrafu

Sadzba dane v eurách / 1 000 l
alebo v eurách / 1 000 kg

v pozastavení dane

oslobodeného
od dane podľa

Množstvo minerálneho oleja
z riadka 3

v 1 000 l alebo v 1 000 kg

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1g1 6.1g2

6.3

6.4

4

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona

6

§ 10 ods. 1 písm. c) zákona

7

§ 10 ods. 2 písm. a) až f)
zákona

8

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa
9
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel 10
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]

oslobodeného
od dane podľa

Množstvo minerálneho oleja
z riadka 3

v 1 000 l alebo v 1 000 kg

v pozastavení dane

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1e

6.1f1

6.1f2

6.1g1 6.1g2

6.3

6.4

A

B

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

,

6.1e

6.1f1

A

B

6.1a1 6.1a2

6.1b

6.1c

6.1d1 6.1d2

6.1e

6.1f1

A

B

1
6.1f2

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

B

11

6.1a1 6.1a2

Sadzba dane v eurách / 1 000 l
alebo v eurách / 1 000 kg

A

6.1a1 6.1a2

,

3

5

Minerálny olej podľa paragrafu

6.1f1

2

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Daň (+) alebo vrátenie dane(-) v eurách
(súčin riadkov 2 a 10)*

6.1e

1
6.1f2

6.1g1 6.1g2

6.3

6.4

3
4
5

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona

6

§ 10 ods. 1 písm. c) zákona

7

§ 10 ods. 2 písm. a) až f)
zákona

8

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa
9
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel 10
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]
11

6.1f2

6.1g1 6.1g2

6.3

6.4

,

2

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Daň (+) alebo vrátenie dane(-) v eurách
(súčin riadkov 2 a 10)*

Èiastka 99

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,

,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách*

Slovom v eurách

* Nehodiace sa prečiarkne.
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EČSPDMO/IČO/RČ*
6.1a1

Minerálny olej podľa paragrafu

6.1a2

6.1d1

6.1d2

1

biogénnej látky v minerálnom oleji,
ak minerálny olej biogénnu látku obsahuje

Množstvo

minerálneho
oleja, z ktorého
vznikla daňová
povinnosť

v 1000 l

v 1000 kg

za príslušný kalendárny
mesiac

2

,

,

kumulatívne od začiatku
kalendárneho roka

3

,

,

biodiesel z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

4

biodiesel z množstva
podľa riadka 2

5

biodiesel z množstva
podľa riadka 3

6

bioetanol z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

7

bioetyltercbutyléter z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

8

bioetanol z množstva
podľa riadka 2

9

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

bioetyltercbutyléter z množstva
10
podľa riadka 2
bioetanol z množstva
podľa riadka 3

11

bioetyltercbutyléter z množstva
12
podľa riadka 3

6.1a1

Minerálny olej podľa paragrafu

biogénnej látky v minerálnom oleji,
ak minerálny olej biogénnu látku obsahuje

minerálneho
oleja, z ktorého
vznikla daňová
povinnosť

v 1000 l

Množstvo

6.1a2

6.1d1

6.1d2

1
v 1000 kg

za príslušný kalendárny
mesiac

2

,

,

kumulatívne od začiatku
kalendárneho roka

3

,

,

biodiesel z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

4

biodiesel z množstva
podľa riadka 2

5

biodiesel z množstva
podľa riadka 3

6

bioetanol z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

7

bioetyltercbutyléter z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

8

bioetanol z množstva
podľa riadka 2

9

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

bioetyltercbutyléter z množstva
10
podľa riadka 2
bioetanol z množstva
podľa riadka 3

11

bioetyltercbutyléter z množstva
12
podľa riadka 3

* Nehodiace sa prečiarkne.
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421
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa urèuje spoloèenská hodnota po¾ovnej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 82 ods. 2 zákona
è. 274/2009 Z. z. o po¾ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 115/2013 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Spoloèenská hodnota po¾ovnej zveri vyjadruje
najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov zveri a urèuje sa s prihliadnutím na
ich vzácnos a ohrozenos.
(2) Spoloèenská hodnota po¾ovnej zveri je uvedená
v prílohe.
(3) Pri po¾ovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa
spoloèenská hodnota neurèuje.

§2
(1) Spoloèenská hodnota po¾ovnej zveri pod¾a prílohy
sa zvyuje o
a) 100 % pri gravidnej samici,
b) 70 % mimo èasu lovu alebo zakázaným spôsobom
lovu pod¾a § 65 zákona,
c) 50 %, ak ide o trofejového jedinca raticovej zveri
vhodného na chov pod¾a § 73 písm. g) zákona alebo
ak bol jedinec ulovený v chránenom území.1)
(2) Ak dôjde k súbehu okolností pod¾a odseku 1 percentuálne navýenie spoloèenskej hodnoty sa sèíta.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.

1

) § 17 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
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k vyhláke è. 421/2013 Z. z.

SPOLOÈENSKÁ HODNOTA PO¼OVNEJ ZVERI
Slovenský názov druhu
jeleò lesný

Latinský názov druhu
zver srstnatá
Cervus elaphus

jeleò sika
daniel kvrnitý

Cervus nippon
Dama dama

srnec lesný

Capreolus capreolus

jeleník (pasrnec) bielochvostý
muflón lesný

Odocoileus virginianus
Ovis musimon

diviak lesný

Sus scrofa

kamzík vrchovský alpský
jazvec lesný
králik divý
kuna lesná
kuna skalná
líka hrdzavá
medvedík èistotný
ondatra pimová
psík medvedíkovitý
akal zlatý
vlk dravý
tchor tmavý
zajac po¾ný
norok severoamerický
nutria rieèna

Rupicapra rupicapra rupicapra
Meles meles
Oryctolagus cuniculus
Martes martes
Martes foina
Vulpes vulpes
Procyon lotor
Ondatra zibethica
Nyctereutes procyonoides
Canis aureus
Canis lupus
Putorius putorius
Lepus europaeus
Mustela vision
Myocastor coypus
zver pernatá
Syrmaticus reevesii
Phasianus colchicus
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Meleagris gallopavo

baant jarabý
baant po¾ovný
kuropta horská
kuropta èervená
morka divá

Kategória
jeleò
jelenica
jelenèa
daniel
danielica
danielèa
srnec
srna
srnèa
muflón
muflónica
muflónèa
diviak
diviaèica
diviaèa

eur/ks
2 000
1 000
400
100
1 500
800
300
1 200
600
200
100
900
400
200
600
300
100
3 000
270
150
100
100
100
0
0
0
50
2 000
80
200
0
0
30
50
20
20
50
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422
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 127/2012 Z. z. o oznaèovaní potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I

4. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Zloky sa oznaèujú pod¾a odsekov 3 a 30, pod¾a
§ 10 a 11 a pod¾a príloh è. 1 a 3..
5. V § 9 ods. 9 písm. a) sa slová ods. 5 nahrádzajú
slovami ods. 3.
6. V § 9 ods. 9 písm. f) sa vypúa slovo nie.

Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 127/2012 Z. z. o oznaèovaní potravín sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
b) balenou potravinou spotrebite¾sky balený výrobok,1)
ktorý sa uvádza na trh,1a) prièom obal môe uzatvára potravinu úplne alebo èiastoène,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 21 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1a
) § 2 písm. j) zákona è. 142/2000 Z. z. v znení zákona
è. 431/2004 Z. z..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1b.
2. V § 5 ods. 1 uvádzacia veta znie: Údaj o menovitej
hmotnosti a menovitom objeme potraviny sa uvádza
v jednotkách.

7. V § 14 ods. 2 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami
ods. 5.
8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2014
Potraviny, ktorých oznaèenie nespåòa poiadavky
pod¾a ustanovení úèinných od 31. decembra 2013,
mono umiestòova na trh a do vyèerpania zásob, najneskôr vak do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti..
9. V § 20 sa vypúajú slová a úèinnos stráca 13. decembra 2014.

3. V § 5 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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423
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 24/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových
odvetviach ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s plynom sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 2 písm. a) treom bode sa vypúajú slová
a odvodom do Národného jadrového fondu na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ïalej len
Národný jadrový fond) a slová a efektívnej sadzby
odvodu do Národného jadrového fondu.
2. V § 2 písm. a) bode 19 sa vypúajú slová alebo
viacerých meracích bodov.
3. V § 2 písm. a) bode 20 sa na konci pripájajú tieto
slová: a strát elektriny v sústave.
4. V § 2 písm. a) bode 25 sa vypúajú slová o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny,.
5. V § 2 písm. a) bode 37 sa za slovo území vkladá
slovo splnomocnený.
6. V § 2 sa písmeno a) dopåòa bodom 40, ktorý znie:
40. technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy technologické dimenzovanie elektroenergetického zariadenia na pripojenie výrobcu
elektriny, odberate¾a elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa urèuje pre kadé jednotlivé miesto
pripojenia,.
7. V § 3 ods. 4 sa slová § 12 nahrádzajú slovami
§ 13.
8. V § 4 ods. 2 sa za slová sa uverejní vkladá slovo
na.
9. V § 4 ods. 13 sa slová aukèná kancelária nahrádzajú slovami aukènou kanceláriou.
10. V § 4 ods. 17 sa slová susedným operátorom nahrádzajú slovami susednými prevádzkovate¾mi.

11. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta, ktorá
znie: Ak ide o existujúceho uívate¾a sústavy, zmenu
technických parametrov odberného miesta týkajúcich
sa zdruenej zmluvy o dodávke elektriny, prevádzkovate¾ sústavy bezodkladne oznámi príslunému dodávate¾ovi elektriny, s ktorým má uívate¾ sústavy uzatvorenú zdruenú zmluvu o dodávke elektriny..
12. V § 5 ods. 8 druhej vete sa slovo nie nahrádza
slovom je.
13. V § 7 ods. 12 sa slová § 17 ods. 1 nahrádzajú
slovami odseku 14.
14. V § 7 ods. 15 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odseku 14.
15. V § 7 ods. 17 sa za slová Uívate¾om sústavy,
vkladajú slová ktorý je prevádzkovate¾om miestnej
distribuènej sústavy na vymedzenom území a.
16. V § 7 ods. 18 sa za slovami prenosom elektriny
vypúajú èiarka a slová o poskytovaní systémových
sluieb, nákladoch za prevádzkovanie systému, odvod
do Národného jadrového fondu.
17. § 8 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri novom odbere elektriny odberate¾om elektriny v domácnosti sa urèí výka mesaèných preddavkových platieb pod¾a predpokladaného odberu elektriny
potvrdeného odberate¾om elektriny v domácnosti a cenového rozhodnutia platného v èase vyhotovenia rozpisu preddavkových platieb, najviac vak vo výke 1/11
predpokladanej roènej platby za odobratú elektrinu..
18. § 10 sa vypúa.
19. Nadpis § 11 znie:
Podmienky poskytovania podporných sluieb
a systémových sluieb od roku 2014.
20. V § 11 sa odsek 10 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá
bola odobratá zo sústavy..
21. V § 11 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú tieto slová: ak táto elektrina nie je
odobratá zo sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu
elektriny pripojené..
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22. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Výroba elektriny, prenos elektriny,
distribúcia elektriny a dodávka elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie, vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia
a údaje poskytované výrobcom elektriny
(1) Výrobca elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 1 MW a výrobca elektriny zo slneènej energie alebo z veternej energie
s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 0,1 MW odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 10:00 h súhrnné
údaje v MWh za predchádzajúci deò osobitne za kadé
zariadenie na výrobu elektriny
a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo
slneènej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za
celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na
svorkách menièa na strane striedavého napätia,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4. vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením
koncovým odberate¾om elektriny,
5. spotrebe elektriny na preèerpávanie, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej urèeným meradlom,
ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. spotrebe elektriny na preèerpávanie, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò.
(2) Výrobca elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 1 MW vrátane
a výrobca elektriny zo slneènej energie alebo z veternej
energie s celkovým intalovaným výkonom zariadenia
na výrobu elektriny do 0,1 MW vrátane okrem výrobcu
elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do
10:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deò
osobitne za kadé zariadenie na výrobu elektriny alebo
do 25. dòa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za
kadý deò nasledujúceho mesiaca, a to osobitne za
kadé zariadenie na výrobu elektriny pod¾a odseku 1
písm. a) a b).
(3) Výrobca elektriny pod¾a odseku 1 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje
za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dòa
nasledujúceho mesiaca v èlenení pod¾a odseku 1
a v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny pod¾a odseku 1 vyrába elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo na podporu
pod¾a osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje pod¾a
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odseku 1 prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za kadý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie
na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribuènej
sústavy, ktorá je pripojená do distribuènej sústavy prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy, údaje
pod¾a odseku 1 sa odovzdávajú aj prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy.
(4) Výrobca elektriny pod¾a odseku 2 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje
za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dòa
nasledujúceho mesiaca v èlenení pod¾a odseku 2
a v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny pod¾a odseku 2 vyrába elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo na podporu
pod¾a osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje pod¾a
odseku 2 prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za kadý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie
na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribuènej
sústavy, ktorá je pripojená do distribuènej sústavy prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy, údaje
pod¾a odseku 2 sa odovzdávajú aj prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy.
(5) Výrobca elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane,
okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci rok osobitne za kadé zariadenie na výrobu
elektriny do piateho pracovného dòa v mesiaci január
nasledujúceho roka pod¾a odseku 1 písm. a) a b).
(6) Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za kadé zariadenie
na výrobu elektriny plánované údaje
a) na nasledujúci mesiac o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej
spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením,
b) na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom
zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe
elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením,
c) na nasledujúcich pä rokov o výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny v MWh s presnosou na
tri desatinné miesta po jednotlivých rokoch.
(7) Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu
elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny
z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá
údaje pod¾a odseku 6 písm. a) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 25. dòa v mesiaci na nasledujúci mesiac v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie.
(8) Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá
údaje pod¾a odseku 6 písm. b) organizátorovi krátkodo-
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bého trhu s elektrinou do 30. novembra na nasledujúci
rok v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie.

25. V § 16 ods. 12 sa slová odseku 8 písm. a) nahrádzajú slovami odseku 7 písm. a).

(9) Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny
s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane a okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá údaje pod¾a odseku 6 písm. c) organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou do 30. novembra na
nasledujúcich pä rokov v èlenení pod¾a primárneho
zdroja energie.

26. V § 17 ods. 2 sa slová 10:00 hod. nahrádzajú
slovami 10:30 h.

(10) Ak výrobca elektriny vyrába elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo na podporu pod¾a osobitného predpisu,18) odovzdá údaje pod¾a
odseku 6 písm. b) organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou osobitne za kadé zariadenie na výrobu
elektriny do 15. augusta na nasledujúci kalendárny
rok.
(11) Výrobca elektriny pod¾a odsekov 1 a 2 ïalej odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
hodnoty dosiahnute¾ného výkonu v MW, a to na mesaènej báze za uplynulý mesiac do piateho pracovného dòa
nasledujúceho mesiaca v èlenení pod¾a primárneho
zdroja energie.
(12) Výrobca elektriny pod¾a odseku 5 ïalej odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou hodnoty dosiahnute¾ného výkonu v MW, a to na roènej
báze za uplynulý rok do piateho pracovného dòa nasledujúceho roka v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie.
(13) Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj
o celkovom intalovanom výkone zariadenia na výrobu
elektriny.
(14) Údaje o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe
elektriny odovzdávané pod¾a odsekov 1 a 5 odovzdáva
výrobca elektriny v èlenení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny celkom, vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,
ktorá nebola odobratá zo sústavy. Údaje o vlastnej
spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odovzdávané
pod¾a odseku 6 písm. b) odovzdáva výrobca elektriny
v èlenení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny celkom, vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe
elektriny, ktorá bude odobratá zo sústavy, a vlastnú
spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebude
odobratá zo sústavy.
(15) Spôsob odovzdávania údajov výrobcom elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
upraví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou..
23. § 13 ods. 11 sa za slová Výrobca elektriny vkladá èiarka a slová okrem výrobcu elektriny z malého
zdroja, ktorý nepodniká v energetike,.
24. V § 16 ods. 2 sa slová 10:00 hod. nahrádzajú
slovami 10:30 h.

27. V § 17 ods. 12 sa slová súèin súètu nahrádzajú
slovami súèet súèinu.
28. V § 17 ods. 20 písm. h) sa slová s meraním typu
A a B nahrádzajú slovami v èlenení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou.
29. V § 17 ods. 20 písm. i) sa slová s meraním typu A
a B nahrádzajú slovami v èlenení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou.
30. V § 17 ods. 20 sa vypúajú písmená j) a k).
Doterajie písmená l) a o) sa oznaèujú ako písmená j) a m).
31. V § 17 ods. 21 sa slová odsekov 19 a 20 nahrádzajú slovami odseku 20.
32. V § 19 ods. 1 sa vypúa písmeno f).
33. V § 19 ods. 2 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 1.
34. V § 19 ods. 3 sa slová odsekov 3 a 4 nahrádzajú
slovami odseku 1 písm. d).
35. V § 20 ods. 3 sa za slová za jednotlivé dni vkladajú slová mesiaca, pre ktorý bolo vykonané koneèné
vyhodnotenie odchýlok.
36. § 20 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy a prevádzkovate¾ovi miestnej distribuènej sústavy údaje
poskytované výrobcom elektriny pod¾a § 12, najskôr
vak v deò nasledujúci po dni nadobudnutia úèinnosti
zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon èinností správy
a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou, ktorú uzatvára organizátor krátkodobého
trhu s elektrinou s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy, prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy, prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy,
prevádzkovate¾om priameho vedenia alebo výrobcom
elektriny v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
Prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy
a prevádzkovate¾ovi miestnej distribuènej sústavy poskytuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
údaje pod¾a prvej vety za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do sústavy daného prevádzkovate¾a sústavy a za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do
miestnej distribuènej sústavy, ktorá je pripojená do
distribuènej sústavy prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy..
37. § 20 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy údaje
potrebné na uverejnenie pod¾a osobitného predpisu.21a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Èlánok 4 nariadenia Komisie (EÚ) è. 543/2013 zo 14. júna
2013 o predkladaní a uverejòovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopåòa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009
(Ú. v. EÚ L 163, 15. 6. 2013)..

38. V § 22 ods. 4 sa slová prílohe è. 2 nahrádzajú
slovami prílohách è. 3 a 4.
39. V § 22 ods. 7 sa slová prílohy è. 2 nahrádzajú
slovami príloh è. 3 a 4.
40. V§ 23 ods. 1 sa slová § 37 ods. 1 a 9 nahrádzajú
slovami § 37 ods. 1, 2 a 10.
41. V § 23 ods. 3 sa slová samostatne vyèíslený údaj
o cene za nahrádzajú slovami identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u prísluného prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
a samostatne vyèíslený údaj o cene za.
42. V § 23 ods. 3 sa vypúa písmeno f).
43. V § 25 ods. 1 sa slová § 22 nahrádzajú slovami
§ 24.
44. V § 25 ods. 1 sa za slová dodávate¾om elektriny
alebo vkladajú slová zmluvy o zúètovaní odchýlky
uzatvorenej.
45. V § 25 ods. 2 sa za slovo trvá vkladá slovo najviac.
46. V § 25 ods. 8 sa slovo dòa nahrádza slovami
najneskôr pä dní predo dòom.
47. V § 26 ods. 2 sa za slovo trvá vkladá slovo najviac.
48. V § 26 ods. 6 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.
49. V § 26 ods. 10 sa slová v deò nahrádzajú slovami pä dní predo dòom.
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ta výrobcu elektriny s celkovým intalovaným
výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW
vrátane odovzdá prevádzkovate¾ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na vyiadanie
dostupné súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci
mesiac do piateho pracovného dòa nasledujúceho
mesiaca osobitne za kadé zariadenie na výrobu
elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou:
a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na
výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slneènej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny
meranej na svorkách menièa na strane striedavého napätia,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
a to osobitne o
2a. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom,
2b. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy,
2c. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy,
3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu
elektriny,
4. vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením
koncovým odberate¾om elektriny,
5. spotrebe elektriny na preèerpávanie, ak ide
o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej urèeným meradlom,
ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny..

50. V § 27 ods. 4 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 3.

58. V § 32 ods. 13 sa slová odseku 11 nahrádzajú
slovami odseku 12.

51. V § 31 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odobratej zo sústavy..

59. V § 32 ods. 20 písm. e) sa èiarka za slovom úradu nahrádza spojkou a a vypúajú slová a Národnému jadrovému fondu.

52. V § 31 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
53. V § 31 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
54. V § 31 sa vypúa odsek 6.
55. V § 32 sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) úèastník trhu s elektrinou pod¾a § 11 ods. 11..
56. V § 32 ods. 9 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 8.
57. V § 32 sa odsek 12 dopåòa písmenami k) a l), ktoré znejú:
k) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi distribuènou sústavou a inou distribuènou sústavou alebo distribuènou sústavou a prenosovou sústavou, identifikaèné
èíslo susediacej sústavy,
l) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho mies-

60. V § 33 ods. 5 sa slová doruèenia námietky nahrádzajú slovami rozhodnutia úradu.
61. V § 36 ods. 2 sa slová o prístupe do prenosovej
sústave a o prenose nahrádzajú slovami o prístupe do
prenosovej sústavy a prenose.
62. V § 36 ods. 5 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.
63. V § 36 ods. 6 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.
64. V § 37 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie
systémových sluieb a platby za prevádzkovanie systému.
65. V § 37 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie
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systémových sluieb a platby za prevádzkovanie systému.
66. V § 37 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a n) sa oznaèujú ako písmená b) a m).
67. V § 37 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a spôsob jeho urèenia pre výrobcu elektriny, odberate¾a elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy a podmienky zmeny technického dimenzovania pripojenia.
68. V § 37 ods. 5 písm. e) sa èiarka za slovom elektriny nahrádza spojkou a a vypúajú sa slová poskytovanie systémových sluieb, za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného jadrového fondu,.
69. V § 37 ods. 6 sa vypúa písmeno d).
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ovaného plynu urèené odpoètom vykonaným pod¾a
§ 56 ods. 4 písm. a) alebo b), uívate¾ distribuènej siete
odkúpi od prevádzkovate¾a distribuènej siete mnostvo
plynu vo výke vypoèítaného rozdielu za cenu plynu,
ktorá sa vypoèíta pod¾a prílohy è. 14. Ak sa zistí, e
mnostvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je vyie ako mnostvo distribuovaného plynu urèené odpoètom vykonaným pod¾a § 56 ods. 4 písm. a)
alebo b), prevádzkovate¾ distribuènej siete odkúpi
mnostvo plynu vo výke vypoèítaného rozdielu za
cenu plynu, ktorá sa vypoèíta pod¾a prílohy è. 14..
78. V § 59 ods. 3 sa za slovo plynu vkladajú slová
alebo 0,00376 eura za kadú kWh.
79. V § 72 ods. 6 druhej vete sa slovo bezodkladne nahrádza slovami do piatich dní od prijatia námietky.

Doterajie písmená e) a k) sa oznaèujú ako písmená d) a j).

80. V § 78 ods. 1 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.

70. V 37 sa odsek 7 sa dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) podmienky centrálnej fakturácie, ak subjekt zúètovania má alebo plánuje ma zodpovednos za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta,
l) podmienky zúètovania rozdielov, ak subjekt zúètovania má alebo plánuje ma zodpovednos za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta,
ktoré vstupujú do procesu zúètovania rozdielov..

81. V § 78 ods. 6 sa slová bez zbytoèného odkladu
nahrádzajú slovami do piatich dní.

71. V § 38 ods. 1 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní a slová distribuènej siete sa
nahrádzajú slovami distribuènej sústavy.
72. V § 38 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 11 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
73. V § 38 ods. 5 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.
74. V § 38 ods. 6 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do piatich dní.
75. V § 46 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: a cena za pripojenie do distribuènej siete.
76. V § 56 ods. 7 sa slová a to samostatne vyèíslený
údaj o cene za nahrádzajú slovami a to identifikáciu
odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované
u prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete,
a samostatne vyèíslený údaj o cene za.
77. V § 56 odsek 9 znie:
(9) Po vykonaní odpoètu pod¾a § 56 ods. 4 písm. a)
alebo b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovate¾ distribuènej siete vypoèíta rozdiel medzi
mnostvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a mnostvom plynu, ktoré bolo priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných
miest na základe predpokladaného mnostva plynu,
ktoré bolo od posledného odpoètu pouívané na stanovenie odobraného mnostva plynu pomocou diagramu.
Ak sa zistí, e mnostvo plynu, ktoré bolo priradené
pomocou diagramu, je niie ako mnostvo distribu-

82. Nadpis nad § 79 znie:
TVRTÁ ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
83. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 79a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Údaje pod¾a § 32 ods. 15 písm. c) sa pri prvom odpoète uskutoènenom prevádzkovate¾om sústavy v roku
2014 odovzdajú za obdobie od 1. januára 2014 do dátumu odpoètu urèeného meradla.
(2) Pri poskytovaní podporných sluieb a systémových sluieb za rok 2013 vrátane uhrádzania platieb za
prevádzkovanie systému a platieb za systémové sluby
sa postupuje pod¾a doterajieho predpisu.
(3) Rezervovanie kapacít pre súhrnný vstupný bod
distribuènej siete, nominácie, alokácie mnostiev, evidencia a fakturácia distribuovaného mnostva energie
v plyne vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo ich násobkoch sa vykonáva od 1. mája
2014..
84. V prílohe è. 4 èasti A ods. 3 sa vypúa písmeno
b). Súèasne sa zruuje oznaèenie písmena a).
85. V prílohe è. 4 èasti B ods. 3 sa slovo Zmenu nahrádza slovom Zmeny.
86. V prílohe è. 6 èasti B ods. 7 sa slová odseku 4
nahrádzajú slovami odseku 5.
87. V prílohe è. 8 sa odsek 2 dopåòa písmenom e),
ktoré znie:
e) subjekty zúètovania, ktoré prevzali zodpovednos za
odchýlku odberných miest a odovzdávacích miest
miestnej distribuènej sústavy tvoriacich rozhranie
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miestnej distribuènej sústavy a iných sústav, ak je
do miestnej distribuènej sústavy pripojené najmenej
jedno odberné miesto alebo odovzdávacie miesto
s meraním typu C..
88. V prílohe è. 8 odsek 4 znie:
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominaènými hodnotami a nameranými hodnotami odberu elektriny a dodávky elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach
nevybavených priebehovým meraním postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou..
89. Príloha è. 8 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Podrobnosti procesu zúètovania rozdielov sa
uvedú v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou..
90. V prílohe è. 9 èasti B ods. 1 sa slová § 12 nahrádzajú slovami prílohy è. 9 èasti K ods. 9.
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91. V prílohe è. 9 èasti E ods. 4 sa slová § 10 odsek 3
nahrádzajú slovami prílohy è. 9 èasti J ods. 3.
92. V prílohe è. 9 èasti E ods. 10 sa vypúajú slová
a odvodu do Národného jadrového fondu.
93. V prílohe è. 9 èasti E ods. 13 sa slová § 10 nahrádzajú slovami písmena F.
94. V prílohe è. 9 èasti E ods. 14 sa slová § 10 nahrádzajú slovami písmena F.
95. Slovo hod. sa v celom texte vyhláky nahrádza
slovom h.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Jozef Holjenèík v. r.
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424
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 4. decembra 2013 è. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlaèív daòových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza v è. 12/2013 Finanèného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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425
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. novembra 2013 uloená Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky
2013  2015 z 21. októbra 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
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