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353
ZÁKON
z 27. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 484/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 183/2011 Z. z., zákona
è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.

388/2011 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z.,
64/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., zákona è. 106/2014 Z. z.,
151/2014 Z. z., zákona è. 180/2014 Z. z. a
335/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40aa
Zvukový záznam pojednávania
Pojednávanie sa zaznamenáva aj s vyuitím technického zariadenia urèeného na zaznamenávanie zvuku.
Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosièi dát, ktorý je súèasou súdneho spisu; záznam mono uchováva aj iným vhodným spôsobom..
2. V § 44 ods. 1 sa za slovo fotokópií vkladajú slová
alebo kópie zvukového záznamu pojednávania.
3. V § 93 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
Ak ako ved¾ají úèastník vstupuje do konania
z vlastného podnetu právnická osoba zaloená alebo
zriadená na ochranu spotrebite¾a pod¾a osobitného
predpisu,10b) súèasou oznámenia o vstupe musí by aj
súhlas úèastníka, popri ktorom sa zúèastòuje na konaní, inak súd na oznámenie o vstupe neprihliada..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:

10b) § 25 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. § 93 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ved¾ají úèastník môe poda odpor proti platobnému rozkazu, len ak z právneho predpisu vyplýva urèitý spôsob vyrovnania vzahu medzi úèastníkom
a ved¾ajím úèastníkom.
(6) Ved¾ají úèastník môe poda odvolanie alebo dovolanie, ak z právneho predpisu vyplýva urèitý spôsob
vyrovnania vzahu medzi úèastníkom a ved¾ajím
úèastníkom. V ostatných prípadoch môe ved¾ají
úèastník poda odvolanie alebo dovolanie len so súhlasom úèastníka, popri ktorom sa zúèastòuje na konaní..
5. § 109 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Najvyí súd Slovenskej republiky konanie preruí, ak rozhodol, e poiada Európsky súd pre ¾udské
práva o vydanie poradného stanoviska k zásadným
otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatòovania práv
a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ¾udských
práv a základných slobôd..
6. V § 111 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
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Ak je konanie preruené pod¾a § 109 ods. 3, môe
Najvyí súd Slovenskej republiky v konaní pokraèova
aj vtedy, ak Európsky súd pre ¾udské práva poradné
stanovisko nevydal a sú na pokraèovanie v konaní
závané dôvody..
7. V § 200aa ods. 1 sa slová internetovej stránke
ústredného portálu verejnej správy,25a) nahrádzajú
slovami webovom sídle ústredného portálu verejnej
správy a pecializovaného portálu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a sa vypúa.
8. V § 200ba ods. 1 sa slová internetovej stránke
ústredného portálu verejnej správy,25a) nahrádzajú
slovami webovom sídle ústredného portálu verejnej
správy a pecializovaného portálu,.
9. Doterají text § 237 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Dovolanie pod¾a odseku 1 nie je prípustné proti
rozhodnutiu v exekuènom konaní pod¾a osobitného
predpisu.31).
10. V § 239 odsek 2 znie:
(2) Dovolanie je prípustné tie proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu
prvého stupòa, ak
a) odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom
uznesení, e je dovolanie prípustné, pretoe ide
o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu,
b) ide o uznesenie o priznaní (nepriznaní) úèinkov cudziemu rozhodnutiu na území Slovenskej republiky..
11. V § 239 ods. 3 sa za slová predbenom opatrení
vkladá èiarka a slová súdnych poplatkoch, oslobodení
od súdnych poplatkov, preruení alebo nepreruení
konania.
12. § 239 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí, ak ide
o uznesenie ukladajúce peòané plnenie, ktoré neprevyuje trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných
veciach desanásobok minimálnej mzdy, prièom na
prísluenstvo sa neprihliada. Na urèenie minimálnej
mzdy je rozhodujúci deò podania návrhu na prvostupòovom súde..
13. V § 241 ods. 2 písm. a) sa slová § 237 nahrádzajú slovami § 237 ods. 1.
14. V § 242 ods. 1 sa slová § 237 nahrádzajú slovami § 237 ods. 1.
15. § 243b sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej
veci, aká u bola v poète väèom ako pä predmetom
konania pred dovolacím súdom na základe skorieho
dovolania podaného tým istým dovolate¾om, môe dovolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukáza
u len na svoje skorie rozhodnutia, a ak sa v celom rozsahu stotoòuje s odôvodnením týchto skorích rozhodnutí, skontatova to a ïalie dôvody u neuvádza..
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Èl. II
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
è. 334/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 204/2013 Z. z., zákona è. 305/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z. a zákona
è. 307/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 61a
Zvukový záznam hlavného pojednávania,
verejného zasadnutia a neverejného zasadnutia
Hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné
zasadnutie sa zaznamenáva aj s vyuitím technického
zariadenia urèeného na zaznamenávanie zvuku. Takto
vyhotovený záznam sa uchová na nosièi dát, ktorý je
súèasou spisu; záznam mono uchováva aj iným
vhodným spôsobom..
2. § 318 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Predseda senátu najvyieho súdu preruí trestné stíhanie, ak poiada Európsky súd pre ¾udské práva
o vydanie poradného stanoviska k zásadným otázkam
týkajúcim sa výkladu alebo uplatòovania práv a slobôd
uvedených v Dohovore o ochrane ¾udských práv
a základných slobôd. Ak je trestné stíhanie preruené
pod¾a predchádzajúcej vety, môe predseda senátu najvyieho súdu v trestnom stíhaní pokraèova aj vtedy,
ak Európsky súd pre ¾udské práva poradné stanovisko
nevydal a sú na pokraèovanie v trestnom stíhaní závané dôvody..
3. § 379 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Predseda senátu dovolacieho súdu preruí dovolacie konanie, ak poiada Európsky súd pre ¾udské
práva o vydanie poradného stanoviska k zásadným
otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatòovania práv
a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ¾udských
práv a základných slobôd. Ak je dovolacie konanie preruené pod¾a predchádzajúcej vety, môe predseda senátu dovolacieho súdu v dovolacom konaní pokraèova
aj vtedy, ak Európsky súd pre ¾udské práva poradné
stanovisko nevydal a sú na pokraèovanie v dovolacom
konaní závané dôvody..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993
Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republi-
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ky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999 Z. z., zákona
è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 324/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 546/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 71/2008 Z. z., zákona
è. 520/2008 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 114/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 261/2014
Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 331/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§ 29a
(1) Ústavný súd konanie preruí, ak vo veciach prerokúvaných pod¾a èl. 127 a 129 Ústavy rozhodol, e
poiada Európsky súd pre ¾udské práva o vydanie poradného stanoviska k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatòovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ¾udských práv a základných slobôd.
(2) Ak je konanie pod¾a odseku 1 preruené, môe
Ústavný súd v konaní pokraèova aj vtedy, ak Európsky
súd pre ¾udské práva poradné stanovisko nevydal..
2. § 51 znie:
§ 51
(1) Úèastníci konania sú saovate¾ a orgán verejnej
moci, proti ktorému sanos smeruje.
(2) Ak Ústavný súd na predbenom prerokovaní prijme sanos na ïalie konanie (§ 25 ods. 3) a povaha
veci to vyaduje, vhodným spôsobom upovedomí o podanej sanosti fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
ktorá je alebo bola úèastníkom konania pred orgánom
verejnej moci, v ktorom bolo vydané právoplatné rozhodnutie, prijaté opatrenie alebo vykonaný iný zásah,
ktorým malo dôjs k porueniu základných práv a slobôd saovate¾a. Osoba upovedomená pod¾a predchádzajúcej vety má právo vyjadri sa k sanosti v lehote
urèenej Ústavným súdom..
3. tvrtá èas znie:
TVRTÁ ÈAS
PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
Obnova konania pred Ústavným súdom
§ 75
(1) Právoplatné rozhodnutie Ústavného súdu mono
za podmienok ustanovených týmto zákonom napadnú
návrhom na obnovu konania pred Ústavným súdom,
ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie
zriadeného na uplatòovanie medzinárodnej zmluvy,
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ktorou je Slovenská republika viazaná (ïalej len orgán
medzinárodnej organizácie), vznikne Slovenskej republike povinnos v konaní pred Ústavným súdom znovu preskúma u prijaté rozhodnutie Ústavného súdu.
Ustanovenie § 24 písm. c) sa v tomto prípade nepouije.
(2) Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom
pod¾a èl. 133 Ústavy musí okrem veobecných
náleitostí návrhu na zaèatie konania pod¾a § 20 ods. 1
a 2 obsahova
a) oznaèenie rozhodnutia Ústavného súdu, proti ktorému smeruje,
b) oznaèenie rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie, o ktoré sa opiera.
(3) Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom je
oprávnený poda ten, kto bol vo veci uvedenej v odseku 1
úèastníkom konania pred Ústavným súdom a v koho
prospech orgán medzinárodnej organizácie rozhodol.
(4) Úèastníkmi konania o návrhu na obnovu konania
sú tie úèastníci konania pred Ústavným súdom, ktorého obnova je navrhovaná, ktorí nie sú navrhovate¾mi;
tí, ktorí boli v tomto konaní ved¾ajími úèastníkmi, sú
nimi aj v konaní o návrhu na obnovu konania.
(5) Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom
mono poda do iestich mesiacov odo dòa, keï sa rozhodnutie orgánu medzinárodnej organizácie stalo koneèným, alebo od toho èasu, keï návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom mohol by uplatnený.
§ 75a
(1) O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti
rozhodnutiu pléna Ústavného súdu, rozhoduje plénum
Ústavného súdu.
(2) O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti
rozhodnutiu senátu Ústavného súdu, rozhoduje iný senát Ústavného súdu.
§ 75b
(1) Ak Ústavný súd zistí, e z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie nevyplýva povinnos opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia Ústavného súdu, návrh na obnovu konania ako zjavne
neopodstatnený uznesením odmietne.
(2) Ak Ústavný súd zistí, e z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie vyplýva povinnos opätovného
preskúmania napadnutého rozhodnutia Ústavného
súdu, svojím nálezom obnovu konania povolí a napadnuté rozhodnutie Ústavného súdu zruí. Ústavný súd
môe zrui aj ïalie rozhodnutia Ústavného súdu vydané v pôvodnom konaní, ak to vyplýva z právneho názoru vysloveného v rozhodnutí orgánu medzinárodnej
organizácie a je to potrebné na dosiahnutie úèelu obnovy konania.
(3) Ak na základe návrhu na obnovu konania Ústavný súd obnovu konania povolí, znovu prerokuje pôvodný návrh na zaèatie konania pod¾a prísluných ustanovení tohto zákona, prièom vychádza z právneho názoru
vysloveného v rozhodnutí orgánu medzinárodnej organizácie..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015
okrem èl. I prvého a druhého bodu a èl. II prvého
bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2015,
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a èl. I piateho a iesteho bodu, èl. II druhého a tretieho bodu a èl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom nadobudnutia platnosti Protokolu è. 16
k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných
slobôd.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 228/2013 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výka dotácie na obstaranie nájomného bytu,
obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výka oprávnených
nákladov na obstaranie nájomného bytu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 23 ods. 2 zákona
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona è. 134/2013 Z. z. (ïalej
len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 228/2013
Z. z., ktorým sa ustanovuje výka dotácie na obstaranie
nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti
a odstránenie systémovej poruchy a výka oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 5
písm. a) a c) zákona mono poskytnú dotáciu na
a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výke
112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej
prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac vak
do výky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie
verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, prièom
dotácia sa urèí vo výke najniej hodnoty vypoèítanej pod¾a uvedených spôsobov výpoètu výky,
b) verejnú kanalizáciu vrátane èistiarne odpadových
vôd a kanalizaènú prípojku vo výke
1. 147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizaènej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac vak do výky 70 % oprávnených nákladov

na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizaènej
prípojky, prièom dotácia sa urèí vo výke najniej hodnoty vypoèítanej pod¾a uvedených spôsobov výpoètu výky,
2. 14 000 eur na 1 èistiareò odpadových vôd, najviac vak do výky 70 % oprávnených nákladov
na obstaranie èistiarne odpadových vôd, prièom
dotácia sa urèí vo výke najniej hodnoty vypoèítanej pod¾a uvedených spôsobov výpoètu výky,
c) miestnu komunikáciu vo výke 42 eur na 1 m2
miestnej komunikácie alebo 1 153 eur na nájomný
byt, najviac vak do výky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, prièom dotácia sa urèí vo výke najniej hodnoty vypoèítanej
pod¾a uvedených spôsobov výpoètu výky..
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Prechodné ustanovenie
Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení úèinnom od 1. januára
2015 sa prvýkrát pouije pre iadosti o poskytnutie dotácie podané od 1. januára 2015..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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355
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014
o centrálnom registri exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 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 zákona
è. 335/2014 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskonèenej exekúcii pod¾a § 211a ods. 1 zákona do centrálneho registra exekúcií (ïalej len register exekúcií)
sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor
(ïalej len exekútor) dozvedel alebo mohol dozvedie
o skutoènostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov, a ak ide o údaje z rozhodnutia
súdu alebo iného tátneho orgánu, do siedmich dní od
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(2) Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo
skonèená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz vetkých údajov o vedenej exekúcii z registra exekúcií do 14 dní, odkedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedie o skonèení exekúcie.
§2
Exekútor vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov
pod¾a § 211a ods. 1 a 2 zákona do registra exekúcií
v dávke alebo jednotlivo elektronickými prostriedkami
prostredníctvom aplikácie urèenej Slovenskou komorou exekútorov (ïalej len komora).

(2) Komore patrí za kadý prístup do registra exekúcií odmena, ktorej výka sa urèuje v závislosti od poètu
prístupov jedného pouívate¾a v období kalendárneho
roka takto:
a) do 500 prístupov .................................. 2 eurá,
b) od 501 do 1 000 prístupov .....................1 euro,
c) od 1 001 do 10 000 prístupov .................. 0,50 eura,
d) od 10 001 do 500 000 prístupov .............. 0,25 eura,
e) od 500 001 prístupov ............................. 0,20 eura.
(3) Prístupom do registra exekúcií pod¾a odseku 2 je
na úèely individuálneho vyh¾adávania exekúcií zobrazenie
a) výsledkov vyh¾adávania bez oh¾adu na to, èi je výsledok pozitívny alebo negatívny alebo èi obsahuje údaje o viacerých subjektoch alebo o viacerých exekúciách spåòajúcich kritériá vyh¾adávania, alebo
b) konkrétnych údajov o exekúcii.
(4) Prístupom do registra exekúcií pod¾a odseku 2 je
na úèely nepretritého sledovania exekúcií v registri
exekúcií
a) vloenie subjektu do reimu nepretritého sledovania exekúcií a súèasné zobrazenie výsledku vyh¾adávania pod¾a odseku 3 písm. a),
b) prvé zobrazenie konkrétnych údajov o kadej exekúcii alebo
c) zobrazenie zmeny vo výsledkoch vyh¾adávania pod¾a
písmena a) alebo písmena b).
(5) Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, e urèitý zápis v registri exekúcií nie je,
patrí komore odmena vo výke 2,50 eura za stranu.

§3

§4

(1) Prístupom do registra exekúcií je prístup zaloený
na individuálnom vyh¾adávaní exekúcií alebo nepretritom sledovaní exekúcii.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015
okrem § 3, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2016.

Tomá Borec v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 3. decembra 2014 è. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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357
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 3. decembra 2014 è. MF/22164/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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358
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 3. decembra 2014 è. MF/22612/2014-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 è. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na
úèel podnikania v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007
è. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na úèel podnikania (oznámenie è. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia
z 27. novembra 2008 è. MF/24485/2008-74 (oznámenie è. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
è. MF/10294/2009-74 (oznámenie è. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/25238/2009-74 (oznámenie è. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 è. MF/25000/2010-74 (oznámenie è. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 è. MF/26582/2011-74 (oznámenie è. 559/2011 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013
è. MF/17613/2013-74 (oznámenie è. 404/2013 Z. z.). Opatrenie ustanovuje postup úètovania verejnej zbierky
v úètovných jednotkách, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na úèel podnikania, v nadväznosti na zákon
è. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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359
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 17a ods. 7 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 3. decembra 2014 è. MF/21025/2014-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 è. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej úètovnej závierky pre úètovné
jednotky, ktorými sú poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej zaisovne,
Slovenská kancelária poisovate¾ov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení opatrenia
z 30. októbra 2013 è. MF/14275/2013-74.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011
è. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z individuálnej úètovnej závierky pre úètovné jednotky, ktorými sú poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej zaisovne, Slovenská kancelária poisovate¾ov a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky (oznámenie è. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 è. MF/14275/2013-74 (oznámenie
è. 377/2013 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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360
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 16. mája 2012 bol
v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o obavách írskeho ¾udu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy.
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 435 z 5. februára 2013 a rozhodla
o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 26. februára 2013.
Ratifikaèná listina bola 22. marca 2013 uloená u depozitára, ktorým je vláda Talianskej republiky.
Protokol nadobudol platnos 1. decembra 2014 v súlade s èlánkom 4 a týmto dòom nadobudol platnos aj pre Slovenskú republiku.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 360/2014 Z. z.

PROTOKOL O OBAVÁCH ÍRSKEHO ¼UDU TÝKAJÚCICH SA LISABONSKEJ ZMLUVY

BELGICKÉ KRÁ¼OVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ÈESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁ¼OVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA
PANIELSKE KRÁ¼OVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VE¼KOVOJVODSTVO,
MAÏARSKO,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁ¼OVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
PO¼SKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
VÉDSKE KRÁ¼OVSTVO,
SPOJENÉ KRÁ¼OVSTVO VE¼KEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
ïalej len VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
PRIPOMÍNAJÚC rozhodnutie hláv tátov alebo predsedov vlád 27 èlenských tátov Európskej únie, ktorí
sa zili na zasadnutí Európskej rady 18.  19. júna
2009, o obavách írskeho ¾udu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy;
PRIPOMÍNAJÚC vyhlásenie hláv tátov a predsedov
vlád, ktorí sa zili na zasadnutí Európskej rady 18.  19. júna 2009, e v èase uzavretia nasledujúcej zmluvy o pristúpení uvedú ustanovenia uvedeného rozhodnutia
v protokole, ktorý sa v súlade s príslunými ústavnými

poiadavkami pripojí k Zmluve o Európskej únii
a Zmluve o fungovaní Európskej únie;
BERÚC NA VEDOMIE podpísanie zmluvy medzi vysokými zmluvnými stranami a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátska k Európskej únii zo strany vysokých zmluvných strán;
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sa pripoja k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní
Európskej únie:
HLAVA I
PRÁVO NA IVOT, RODINA A VZDELANIE
ÈLÁNOK 1
iadne ustanovenie Lisabonskej zmluvy, ktorou sa
priznáva Charte základných práv Európskej únie právny tatút, ani iadne ustanovenie uvedenej zmluvy týkajúce sa priestoru slobody, bezpeènosti a spravodlivosti sa nedotýka rozsahu a uplatnite¾nosti ochrany
práva na ivot pod¾a èlánku 40.3.1, 40.3.2 a 40.3.3,
ochrany rodiny pod¾a èlánku 41 a ochrany práv v súvislosti so vzdelaním pod¾a èlánku 42 a èlánku 44.2.4
a 44.2.5 ustanovených ústavou Írska.
HLAVA II
ZDAÒOVANIE
ÈLÁNOK 2
iadne ustanovenie v Lisabonskej zmluve iadnym
spôsobom a pre iaden èlenský tát nemení rozsah ani
pôsobnos právomocí Európskej únie v oblasti daní.
HLAVA III
BEZPEÈNOS A OBRANA
ÈLÁNOK 3
Èinnos Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje
zásadami demokracie, právneho tátu, univerzálnosti
a nedelite¾nosti ¾udských práv a základných slobôd,
zásadou zachovávania ¾udskej dôstojnosti, zásadami
rovnosti a solidarity a dodriavajú sa pri nej zásady
Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.
Spoloèná bezpeènostná a obranná politika Únie je
neoddelite¾nou súèasou spoloènej zahraniènej a bez-
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peènostnej politiky a zabezpeèuje Únii operaènú
schopnos na uskutoèòovanie misií mimo Únie na
udranie mieru, predchádzanie konfliktom a posilòovanie medzinárodnej bezpeènosti v súlade so zásadami
Charty Organizácie Spojených národov.
Nie je òou dotknutá bezpeènostná a obranná politika
iadneho èlenského tátu vrátane Írska ani òou nie sú
dotknuté povinnosti iadneho èlenského tátu.
Lisabonskou zmluvou nie je ovplyvnená ani dotknutá tradièná írska politika vojenskej neutrality.
Bude na rozhodnutí èlenských tátov vrátane Írska,
aby konajúc v duchu solidarity a bez toho, aby bola
dotknutá tradièná politika vojenskej neutrality, stanovili povahu pomoci alebo podpory, ktorú poskytnú
èlenskému tátu, ktorý sa stal objektom teroristického
útoku alebo obeou ozbrojenej agresie na svojom území.
Kadé rozhodnutie vedúce k spoloènej obrane si
bude vyadova jednomyse¾né rozhodnutie Európskej
rady. Prijatie alebo neprijatie spoloènej obrany bude
záleitosou èlenských tátov vrátane Írska, o ktorej
rozhodnú v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy a v súlade so svojimi príslunými ústavnými poiadavkami.
iadnym ustanovením v tejto hlave nie je ovplyvnená
ani dotknutá pozícia ani politika iadneho iného èlenského tátu v oblasti bezpeènosti a obrany.
Kadý èlenský tát taktie v súlade s ustanoveniami
Lisabonskej zmluvy a akýmiko¾vek vnútornými právnymi poiadavkami rozhodne o tom, èi sa bude podie¾a na stálej truktúrovanej spolupráci alebo na èinnosti Európskej obrannej agentúry.
V Lisabonskej zmluve sa neustanovuje vytvorenie
európskej armády ani branná povinnos voèi iadnemu vojenskému zoskupeniu.
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tát v súlade so svojimi vnútornými právnymi poiadavkami.
HLAVA IV
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
ÈLÁNOK 4
Tento protokol zostáva otvorený na podpis pre vysoké zmluvné strany do 30. júna 2012.
Vysoké zmluvné strany a v prípade, e tento protokol
nenadobudol platnos do dátumu pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, aj Chorvátska republika, ratifikujú tento protokol v súlade so svojimi
príslunými ústavnými poiadavkami. Ratifikaèné listiny sa uloia u vlády Talianskej republiky.
Tento protokol nadobúda platnos, pokia¾ je to
moné, 30. júna 2013 za predpokladu, e boli uloené
vetky ratifikaèné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dòom mesiaca nasledujúcom po uloení ratifikaènej listiny tým èlenským tátom, ktorý vykoná tento
úkon ako posledný.
ÈLÁNOK 5
Tento protokol, vyhotovený v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, èeskom, dánskom, estónskom,
fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom,
litovskom, lotyskom, maïarskom, maltskom, nemeckom, po¾skom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, panielskom, védskom a talianskom jazyku, prièom kadé znenie je rovnako autentické,
sa uloí v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá
odovzdá overenú kópiu vládam vetkých ostatných èlenských tátov.

Lisabonská zmluva nemá vplyv na právo Írska ani
iadneho iného èlenského tátu stanovi povahu a výku svojich výdavkov na obranu a bezpeènos a povahu
svojich obranných spôsobilostí.

Akonáhle zaène by Chorvátska republika viazaná
týmto protokolom pod¾a èlánku 2 aktu o podmienkach
pristúpenia Chorvátskej republiky, chorvátske znenie
tohto protokolu, ktoré je rovnako autentické ako znenia uvedené v prvom odseku, sa tie uloí v archívoch
vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu vládam vetkých ostatných èlenských tátov.

O úèasti alebo neúèasti na akejko¾vek vojenskej operácii sa rozhodne Írsko alebo akýko¾vek iný èlenský

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.
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