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ZÁKON
z 26. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona
è. 213/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slovo klientov nahrádza slovami
finanèných spotrebite¾ov a iných klientov na finanènom trhu.
2. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Doh¾ad nad finanèným trhom vrátane obozretného doh¾adu na makroúrovni a tie vrátane výkonu
doh¾adu v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov
(ïalej len ochrana finanèných spotrebite¾ov) vykonáva
Národná banka Slovenska pod¾a tohto zákona a pod¾a
osobitných predpisov.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 3
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení zákona è. 519/2005 Z. z.,
§ 6, 7, 11 a 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 147/2001 Z. z.
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných
papierov v znení neskorích predpisov, zákon è. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích

predpisov, zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, § 18 ods. 2 a 5 a § 29
ods. 3 a 5 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, § 63 a 87 a 89 zákona è. 492/2009 Z. z.
o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 924/2009 zo 16. septembra 2009
o cezhranièných platbách v Spoloèenstve, ktorým sa zruuje
nariadenie (ES) è. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009)
v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, zákon
è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorích predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti a o zmene
nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013)
v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
è. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokia¾ ide o vykazovanie intitúciami na úèely doh¾adu pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014)..

3. V § 1 ods. 3 písm. a) uvádzacej vete sa za slová finanènými poradcami, vkladajú slová verite¾mi vymedzenými osobitným zákonom,1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 23 ods. 1 druhá veta zákona è. 129/2010 Z. z. v znení zákona è. 373/2014 Z. z..

4. V § 1 ods. 3 písm. a) treom bode, § 2 ods. 4, 10
a ods. 11 druhej vete, § 3 ods. 1, § 7 ods. 5, § 8 ods. 2
písm. f) a ods. 3 písm. e) a g), § 9 ods. 3 písm. d) a § 11
ods. 1 a 2 sa slová osobitných zákonov nahrádzajú
slovami osobitných predpisov a slová osobitnými zákonmi sa nahrádzajú slovami osobitnými predpismi.
5. V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:
c) vykonáva ochranu finanèných spotrebite¾ov vrátane vybavovania podaní finanèných spotrebite¾ov
a iných klientov dohliadaných subjektov a podaní
spotrebite¾ských zdruení súvisiacich s ponúkaním
alebo poskytovaním finanèných sluieb alebo s iný-
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mi obchodmi dohliadaných subjektov; finanèným
spotrebite¾om sa rozumie spotrebite¾1aaa) na finanènom trhu, s ktorým pri ponúkaní finanènej sluby
alebo pri uzatváraní alebo plnení spotrebite¾skej
zmluvy o poskytnutí finanènej sluby koná dohliadaný subjekt alebo osoba konajúca v mene alebo na
úèet dohliadaného subjektu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aaa) § 52 ods. 4 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích
predpisov.
§ 2 písm. a) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona
è. 102/2014 Z. z..

6. V § 1 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) vykonáva úlohy, èinnosti a oprávnenia v rámci jednotného mechanizmu doh¾adu v spolupráci s Európskou centrálnou bankou pod¾a osobitných predpisov,1ab).
Doterajie písmená d) a i) sa oznaèujú ako písmená e) a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ab znie:

1ab) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) è. 1024/2013 z 15. októbra
2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokia¾ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho doh¾adu nad úverovými intitúciami (Ú. v. EÚ L 287,
29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ)
è. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre
spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu doh¾adu medzi
Európskou centrálnou bankou, príslunými vnútrotátnymi
orgánmi a urèenými vnútrotátnymi orgánmi (nariadenie
o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014), rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ)
z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti doh¾adu, ktoré
dohliadané subjekty vykazujú prísluným vnútrotátnym
orgánom pod¾a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214,
19. 7. 2014)..

7. V § 1 ods. 3 písm. h) sa za slová a to vkladajú
slová s Európskou centrálnou bankou,1ab).
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa slová zákon
è. 335/2014 Z. z. o spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
9. V § 3 ods. 1 sa slová nimi vedených evidencií
a registrov nahrádzajú slovami verejných èastí aj neverejných èastí nimi vedených registrov,11a) evidencií,
zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich
zbierok listín, a to aj v elektronickej podobe spôsobom
umoòujúcim dia¾kový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorích
predpisov, § 60 a 60b zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, § 20 a 21 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov, § 170 ods. 3
a § 226 ods. 1 písm. e) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003
Z. z. v znení neskorích predpisov..

10. V § 3 ods. 3 prvej vete sa za slová poskytova informácie vkladajú slová Európskej centrálnej banke,1ab).
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11. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Národná banka Slovenska je na úèely výkonu doh¾adu pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov1) a na
tatistické úèely oprávnená poiada záujmové
zdruenie15a) dohliadaných subjektov pôsobiace v urèitej oblasti finanèného trhu o podanie vyjadrenia, vysvetlenia, iné podklady a informácie, ktoré súvisia
s èinnosou tohto záujmového zdruenia alebo s èinnosou jeho èlenov, ktorá podlieha výkonu doh¾adu.
Doiadané záujmové zdruenie je na úèely poskytnutia
tejto súèinnosti Národnej banke Slovenska oprávnené
zhromaïova a spracúva podklady a informácie od
svojich èlenov s cie¾om poskytnú ich Národnej banke
Slovenska..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov..

12. V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) vykonáva ochranu finanèných spotrebite¾ov,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
13. V § 5 ods. 2 èasti prvej vety za bodkoèiarkou sa za
slovo trhom vkladajú slová alebo ním poverený zamestnanec z útvaru doh¾adu a za slovo rozhodnutí
sa vkladajú slová vo veciach doh¾adu nad finanèným
trhom vrátane ochrany finanèných spotrebite¾ov.
14. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Doh¾ad na mieste sa zaèína dòom, keï sa osoba
poverená výkonom doh¾adu preukázala dohliadanému
subjektu písomným poverením Národnej banky Slovenska na výkon doh¾adu na mieste u tohto dohliadaného subjektu, prièom poverením na výkon doh¾adu sa
mono dohliadanému subjektu preukáza aj doruèením rovnopisu tohto poverenia dohliadanému subjektu prostredníctvom potového podniku; rovnako sa dohliadanému subjektu preukazuje aj zmena poverenia.
Doh¾ad na mieste vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou identitou sa zaèína okamihom, keï osoba poverená výkonom doh¾adu alebo prizvaná osoba urobila
voèi dohliadanému subjektu prvý úkon. Od zaèatia doh¾adu na mieste je Národná banka Slovenska, osoba
poverená výkonom doh¾adu a prizvaná osoba oprávnená vyadova od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov súèinnos a plnenie povinností na úèely výkonu doh¾adu na mieste vrátane predloenia dokladov,
podkladov, informácií na technických nosièoch a iných
informácií, písomností a vecí, ako aj ich doruèenie
v òou urèenej lehote do Národnej banky Slovenska; to
neplatí pri výkone doh¾adu na mieste pod utajenou
identitou a do momentu preukázania sa osoby poverenej výkonom doh¾adu písomným poverením Národnej
banky Slovenska na výkon doh¾adu na mieste u tohto
dohliadaného subjektu..
15. V § 8 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
e) vyhotovova obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové
záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu do-
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h¾adu a zistených nedostatkov, a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia dohliadaného subjektu
a ïalích dotknutých osôb; vyhotovené záznamy
mono vyui na úèely súvisiace s výkonom doh¾adu, ak vyhotovené záznamy sú súèasou registratúrnych záznamov pod¾a osobitného predpisu,22a)
f) vykonáva kontrolné zaobstarávanie finanèných
sluieb vrátane uzatvárania zmlúv o poskytnutí finanènej sluby, a to aj nepriamo alebo pod utajenou
identitou,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 2 ods. 15 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

16. V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová dokladom totonosti nahrádzajú slovami preukazom zamestnanca Národnej banky Slovenska; to neplatí pri výkone doh¾adu
nepriamo alebo pod utajenou identitou, keï je osoba
poverená výkonom doh¾adu na mieste oprávnená preukáza sa dohliadanému subjektu a po vykonaní úkonov nepriamo alebo pod utajenou identitou,.
17. V § 8 ods. 3 písm. d) sa bodkoèiarka nahrádza
èiarkou a slovom prièom a na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: lehoty
pod¾a tohto ustanovenia môe Národná banka Slovenska z objektívneho dôvodu urèi alebo zmeni aj po
skonèení doh¾adu na mieste,.
18. V § 11 ods. 2 tretej vete sa za slovo a vkladá slovo spravidla a na konci sa pripája táto veta: Prizvaná
osoba sa preukazuje dohliadanému subjektu najneskôr pri zaèatí svojej úèasti na výkone doh¾adu na
mieste dokladom totonosti; to neplatí pri výkone doh¾adu nepriamo alebo pod utajenou identitou prostredníctvom prizvanej osoby, keï je prizvaná osoba
oprávnená preukáza sa dohliadanému subjektu a po
vykonaní úkonov nepriamo alebo pod utajenou identitou prostredníctvom prizvanej osoby..
19. V § 16 odsek 4 znie:
(4) Prílohou k iadosti musia by originály alebo
úradne osvedèené kópie listín potrebných na rozhodnutie Národnej banky Slovenska v konaní, predovetkým výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je
iadate¾ zapísaný, a originály alebo úradne osvedèené
kópie listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú
splnenie predpokladov a podmienok, ktoré musia by
splnené na udelenie iadosou poadovaného povolenia, licencie, schválenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu pod¾a osobitného predpisu.25) Ak listiny,
ktoré sú v konaní potrebné pod¾a prvej vety, alebo niektoré z nich boli odovzdané Národnej banke Slovenska
u pred podaním iadosti a ak sú u odovzdané listiny
naïalej v celom rozsahu aktuálne, naïalej spåòajú
vetky ustanovené poiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska, iadate¾ ich môe v iadosti
nahradi zoznamom u odovzdaných listín s uvedením
dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke
Slovenska; ak Národná banka Slovenska zistí, e tento
iadate¾ov zoznam alebo prílohy k iadosti sú neúplné
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alebo majú iné nedostatky, Národná banka Slovenska
postupom pod¾a odseku 5 vyzve iadate¾a na odstránenie nedostatkov iadosti alebo doplnenie iadosti..
20. V § 16 ods. 5 druhá veta znie: Národná banka
Slovenska môe na základe písomného návrhu iadate¾a upusti od predloenia úradne osvedèeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy iadosti
do tátneho jazyka, ak je to prípustné pod¾a osobitného
predpisu27a) a ak ide o technickú dokumentáciu alebo
inú prílohu vyhotovenú v èeskom jazyku alebo v jazyku
bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií;
Národná banka Slovenska je vak oprávnená aj dodatoène pod¾a potreby poiada iadate¾a o predloenie
úradne osvedèeného prekladu príslunej technickej
dokumentácie alebo inej prílohy do tátneho jazyka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) Napríklad § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov..

21. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ustanovenia tohto odseku sa rovnako vzahujú aj na doruèovanie písomností adresátovi, ktorým je fyzická osoba, proti ktorej mono pod¾a tohto zákona a osobitného
predpisu29a) vies konanie v súvislosti s výkonom jej
funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody,
úkony alebo inú èinnos súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) ak sa písomnos doruèuje na adresu jej trvalého pobytu, adresu jej prechodného pobytu alebo adresu jej pracoviska..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

29a) Napríklad § 50 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 144 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 67 ods. 5 zákona è. 8/2008
Z. z. v znení zákona è. 552/2008 Z. z.
29b
) Napríklad § 52 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z., § 146 ods. 1
zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z.,
§ 86 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z. .

22. V § 18 ods. 3 tvrtej vete sa slovo podnikajúca
nahrádza slovom podnikate¾ská a na konci sa pripája
táto veta: Za miesto doruèenia, v ktorom sa zdruje adresát, ktorým je fyzická osoba, proti ktorej mono pod¾a
tohto zákona a osobitného predpisu29a) vies konanie
v súvislosti s výkonom jej funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody, úkony alebo inú èinnos súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) sa povauje adresa jej trvalého pobytu, adresa jej prechodného pobytu
alebo adresa jej pracoviska..
23. V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ustanovenia tohto odseku rovnako platia aj na doruèovanie
písomností adresátovi, ktorým je fyzická osoba, proti
ktorej mono pod¾a tohto zákona a osobitného
predpisu29a) vies konanie v súvislosti s výkonom jej
funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody,
úkony alebo inú èinnos súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) ak sa písomnos doruèuje na adresu jej trvalého pobytu, adresu jej prechodného pobytu alebo adresu jej pracoviska..
24. V § 19 ods. 4 druhej vete sa za slovo nasledujúcimi vkladá slovo jednotlivými a za slovo od sa vkladá
slovo kadého.
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25. V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo iadosti vkladajú slová alebo na odstránenie iných nedostatkov
zistených v konaní zaèatom na základe iadosti úèastníka konania.
26. V § 22 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto
slová: najneskôr do dòa vydania rozhodnutia o zastavení konania.
27. V § 24 ods. 3 druhej vete sa na zaèiatku vkladajú
slová Vykonávanie dokazovania patrí Národnej banke
Slovenska;.
28. V § 34 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová:
a pri zabezpeèovaní výkonu rozhodnutia ukladajúceho nepeòané plnenie je Národná banka Slovenska
oprávnená poda na súd42b) návrh na nariadenie predbeného opatrenia sankcionovanej osobe a návrh na
nahradenie prejavu sankcionovanej osoby rozhodnutím súdu, ak takto mono zabezpeèi výkon uloeného
nepeòaného plnenia.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42b znie:

42b) Napríklad § 7 ods. 1 a 3, § 42 ods. 1 a 3, § 74 a 77a, § 80
písm. b) a § 161 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov..

29. Za tvrtú èas sa vkladá nová piata èas, ktorá
znie:
PIATA ÈAS
OCHRANA FINANÈNÝCH SPOTREBITE¼OV
§ 35a
Národná banka Slovenska pri ochrane finanèných
spotrebite¾ov vykonáva èinnosti a oprávnenia pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov v oblasti finanèného trhu.1)
§ 35b
Blokové konanie
(1) Ak bolo pri výkone doh¾adu na mieste spo¾ahlivo
zistené, e dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade
poruil povinnos v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného
predpisu1) a ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením blokovej pokuty, osoba poverená výkonom doh¾adu je v mene Národnej banky Slovenska prísluná priamo na mieste uloi tomuto dohliadanému subjektu
pokutu v blokovom konaní za zistený nedostatok.
Ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa pred uloením pokuty v blokovom konaní nepouijú.
(2) V blokovom konaní mono pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uloi pokutu a do výky 2 500 eur.
(3) Na bloku o uloení pokuty sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá v mene Národnej banky Slovenska
uloila pokutu, èíslo poverenia na výkon doh¾adu na
mieste a údaj o tom, kedy, za aké poruenie povinnosti
a v akej výke bola pokuta v blokovom konaní uloená.
Blok o uloení pokuty obsahuje aj odtlaèok okrúhlej
úradnej peèiatky Národnej banky Slovenska so tát-
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nym znakom a podpis osoby, ktorá v mene Národnej
banky Slovenska uloila pokutu.
(4) Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením
uloenej blokovej pokuty a má dostatok finanèných
prostriedkov na zaplatenie uloenej blokovej pokuty na
mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom doh¾adu
mu vydá blok na blokovú pokutu zaplatenú na mieste.
Prevzatie tohto bloku o uloení pokuty dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste uloenia blokovej pokuty, prièom tento blok je zároveò dokladom
o súhlase dohliadaného subjektu s uloením blokovej
pokuty a so zaplatením uloenej blokovej pokuty na
mieste v hotovosti, ktorý má úèinky právoplatného
a vykonate¾ného rozhodnutia, a taktie je potvrdením
o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti, ak
bola bloková pokuta takto zaplatená.
(5) Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením
uloenej blokovej pokuty, ale nemá dostatok finanèných prostriedkov na zaplatenie uloenej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom
doh¾adu mu vydá blok na blokovú pokutu nezaplatenú
na mieste s pouèením o spôsobe zaplatenia tejto pokuty, o lehote na jej zaplatenie do 30 dní odo dòa jej
uloenia na mieste a o následkoch nezaplatenia
uloenej pokuty. Prevzatie tohto bloku o uloení pokuty
dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste
uloenia blokovej pokuty, prièom tento blok je zároveò
dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uloením
blokovej pokuty a so zaplatením uloenej blokovej pokuty v urèenej lehote, ktorý má úèinky právoplatného
rozhodnutia. Ak dohliadaný subjekt dobrovo¾ne nezaplatí celú sumu uloenej pokuty v urèenej lehote, Národná banka Slovenska zabezpeèí vymáhanie nezaplatenej sumy pokuty pod¾a § 34.
(6) Zaplatením pokuty sa blokové konanie konèí. Proti
uloeniu pokuty v blokovom konaní nemono poda opravný prostriedok a jej uloenie nemono preskúma ani
mimo odvolacieho konania pod¾a § 32 ods. 5.
(7) Bloky na ukladanie pokút vydáva Národná banka
Slovenska.
§ 35c
Rozkazné konanie
(1) Ak bolo pri výkone doh¾adu spo¾ahlivo zistené, e
dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade poruil povinnos v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu1) a ak
vec nebola vybavená v blokovom konaní, Národná banka Slovenska je prísluná bez ïalieho konania vyda
rozkaz o uloení sankcie dohliadanému subjektu za
zistený nedostatok. Ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26
sa pred vydaním rozkazu o uloení sankcie nepouijú.
(2) Rozkazom o uloení sankcie mono pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uloi pokutu a do výky 5 000 eur alebo
opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku.
(3) Rozkaz o uloení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a pouèenie o odpore; na rozkaz o uloení sankcie
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sa primerane pouijú ustanovenia § 27 a na jeho doruèovanie sa pouijú ustanovenia § 18.
(4) Dohliadaný subjekt, proti ktorému bol vydaný
rozkaz o uloení sankcie, môe Národnej banke Slovenska proti vydanému rozkazu o uloení sankcie poda do
15 dní od jeho doruèenia písomne odpor, ktorý musí
by odôvodnený. Vèasným podaním odporu s odôvodnením sa rozkaz o uloení sankcie zruuje a Národná
banka Slovenska pokraèuje v konaní v prvom stupni.
Ak pred vydaním rozkazu o uloení sankcie nebol proti
úèastníkovi konania urobený iný úkon, po vèasnom
podaní odporu s odôvodnením sa doruèenie rozkazu
o uloení sankcie úèastníkovi povauje za prvý úkon
v konaní.
(5) Rozkaz o uloení sankcie, proti ktorému nebol
vèas podaný odpor s odôvodnením, má úèinky právoplatného rozhodnutia, proti ktorému nemono poda
opravný prostriedok.
§ 35d
(1) Osoba poverená výkonom doh¾adu na mieste je
v mene Národnej banky Slovenska prísluná priamo na
mieste uloi dohliadanému subjektu bezprostredné
vykonanie opatrení na odstránenie zisteného nedostatku vrátane zakázania poskytovania finanènej sluby
alebo zakázania sprostredkúvania finanènej sluby, na
ktorú sa vzahuje zistený nedostatok, a do odstránenia tohto nedostatku.
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 oznámi osoba poverená
výkonom doh¾adu na mieste ústne dohliadanému subjektu a bezodkladne o nich vyhotoví písomný záznam;
od tohto oznámenia dohliadanému subjektu sú
uloené opatrenia vykonate¾né. Ak dohliadaný subjekt
s opatreniami pod¾a odseku 1 nesúhlasí, môe proti
nim do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia písomného záznamu poda Národnej banke Slovenska
písomnú námietku, ktorá musí by odôvodnená. Podanie námietky proti uloeným opatreniam nemá odkladný úèinok. O námietke rozhodne Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od jej podania; na
rozhodovanie o námietke sa pouijú ustanovenia § 29
ods. 1 a na doruèovanie rozhodnutia o námietke sa
pouijú ustanovenia § 18. Proti rozhodnutiu o námietke nemono poda opravný prostriedok. Ustanovenia
§ 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa na konanie o námietke nepouijú.
§ 35e
(1) Národná banka Slovenska rozhodnutím zakáe
dohliadanému subjektu
a) nekalú obchodnú praktiku,42d) ktorá ete nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to
aj bez oh¾adu na jej príèiny a bez oh¾adu na vznik
kody alebo spôsobenie iného následku finanèným
spotrebite¾om,
b) pouíva neprijate¾nú podmienku v neprospech finanèného spotrebite¾a (ïalej len neprijate¾ná podmienka) v zmluve o poskytnutí finanènej sluby ani
dojednáva zmluvy s finanènými spotrebite¾mi obsahujúce neprijate¾nú podmienku.42e)
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(2) Národná banka Slovenska je v rámci vykonávania
svojej pôsobnosti v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov prísluná ako predbenú otázku posudzova
nekalé obchodné praktiky dohliadaných subjektov
a neprijate¾né podmienky v zmluvách o poskytnutí finanènej sluby; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 2
ods. 3.
(3) Ak Národná banka Slovenska získa podozrenie
o poruovaní spotrebite¾ských práv dohliadaným subjektom, ktoré pokodzuje kolektívne záujmy finanèných spotrebite¾ov, je prísluná vyda predbené opatrenie, ktorým dohliadanému subjektu uloí, aby
upustil od tohto poruovania spotrebite¾ských práv
a vo veci tohto poruovania bezodkladne zaène konanie
proti dohliadanému subjektu.
§ 35f
(1) Tomu, kto poruil práva finanèného spotrebite¾a
alebo poruil povinnosti v oblasti ochrany finanèných
spotrebite¾ov pod¾a tohto zákona alebo osobitných
predpisov,1) Národná banka Slovenska je pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku prísluná
a) uloi pokutu do výky 700 000 eur, ak v odseku 2
nie je ustanovené inak,
b) uloi opatrenie na odstránenie a nápravu zistených
nedostatkov,
c) zakáza pouíva nekalú obchodnú praktiku alebo
zakáza pod¾a § 35e ods. 1 písm. b) pouíva neprijate¾nú podmienku,
d) zakáza poskytova finanènú slubu alebo zakáza
sprostredkúva finanènú slubu, na ktorú sa
vzahuje zistený nedostatok, a do odstránenia tohto nedostatku,
e) uloi povinnos uverejni opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
f) odobra za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1
povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie èinnosti v oblasti finanèného trhu alebo rozhodnú za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1
o zruení registrácie na vykonávanie èinnosti v oblasti finanèného trhu a o výmaze z prísluného registra osôb oprávnených vykonáva èinnos v oblasti finanèného trhu,
g) uloi
inú
sankciu
ustanovenú
osobitným
predpisom1) v oblasti finanèného trhu s cie¾om
ochrany finanèných spotrebite¾ov.
(2) Tomu, kto opakovane poruil práva finanèného
spotrebite¾a alebo opakovane poruil povinnosti v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov v období 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, je Národná banka Slovenska prísluná pod¾a závanosti, rozsahu, dåky
trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku
uloi pokutu a do výky dvojnásobku pokuty pod¾a
odseku 1 písm. a); týmto nie je dotknuté ustanovenie
§ 35g ods. 1.
§ 35g
(1) Národná banka Slovenska je za nedostatky v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov prísluná odob-
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ra dohliadanému subjektu povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie èinnosti v oblasti
finanèného trhu alebo rozhodnú o zruení registrácie
na vykonávanie èinnosti v oblasti finanèného trhu
a o výmaze z prísluného registra osôb oprávnených vykonáva èinnos v oblasti finanèného trhu, ak dohliadaný subjekt poruí opatrenie pod¾a § 35d, poruí rozhodnutie pod¾a § 35e, poruí povinnos uloenú súdom,
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) alebo povinnos pod¾a § 53a Obèianskeho zákonníka zdra sa
pouívania neprijate¾nej podmienky,42e) poruí podmienku alebo povinnos ustanovenú osobitným predpisom1) ako osobitne závanú alebo poruí povinnos
v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov uloenú
predbeným opatrením alebo iným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(2) Ak má dohliadaný subjekt sídlo v inom èlenskom
táte, Národná banka Slovenska skutoènosti uvedené
v odseku 1 alebo uloenie sankcie pod¾a § 35f takému
dohliadanému subjektu oznámi príslunému zahraniènému orgánu doh¾adu nad týmto dohliadaným subjektom.
§ 35h
(1) Sankcie pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov1) za nedostatky v oblasti ochrany finanèných
spotrebite¾ov mono uklada samostatne alebo súbene
a za trvajúci nedostatok aj opakovane; súbene popri
sebe vak nemono jednej sankcionovanej osobe uloi
viacero pokút pod¾a § 35b, 35c a 35f. Sankcie pod¾a
tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov mono uloi do dvoch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr vak do tyroch rokov od
jeho vzniku. Premlèacie lehoty pod¾a druhej vety sa
preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a § 19 ods. 4, prièom od kadého preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom
doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené odo dòa
skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a § 10
ods. 5 a 6.
(2) Uloením sankcií pod¾a tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov nie je
dotknutá zodpovednos pod¾a osobitných predpisov.42f)
(3) Pokuta uloená pod¾a § 35c alebo § 35f za nedostatky v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov je
splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uloení pokuty vrátane pokuty uloenej
v rozkaznom konaní. Výnosy z pokút vrátane pokút
uloených v rozkaznom konaní alebo v blokovom konaní sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 35i
Zmluva o poskytnutí finanènej sluby uzavretá
v rámci kontrolného zaobstarania finanènej sluby, sa
od zaèiatku zruuje doruèením oznámenia Národnej
banky Slovenska dohliadanému subjektu, e ide
o zmluvu o poskytnutí finanènej sluby uzavretú
v rámci kontrolného zaobstarania finanènej sluby,
prièom Národná banka Slovenska také oznámenie
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zale dohliadanému subjektu spravidla do 15 kalendárnych dní odo dòa uzavretia zmluvy o poskytnutí
finanènej sluby v rámci kontrolného zaobstarania finanènej sluby. Dohliadaný subjekt je povinný uhradi
Národnej banke Slovenska celé finanèné plnenia uhradené dohliadanému subjektu v súvislosti so zmluvou
o poskytnutí finanènej sluby v rámci kontrolného zaobstarania finanènej sluby a Národná banka Slovenska vráti dohliadanému subjektu celé finanèné plnenia
uhradené dohliadaným subjektom v súvislosti s takou
zmluvou o poskytnutí finanènej sluby, prièom tieto finanèné plnenia sa musia uhradi do 30 kalendárnych
dní odo dòa, keï bolo dohliadanému subjektu doruèené oznámenie Národnej banky Slovenska, e ide o takú
zmluvu o poskytnutí finanènej sluby; týmto nie je
dotknuté ustanovenie § 2 ods. 12. Informácie a podklady získané v súvislosti s kontrolným zaobstaraním finanènej sluby mono poui na úèely výkonu doh¾adu
nad finanèným trhom vrátane ochrany finanèných
spotrebite¾ov.
§ 35j
(1) Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) mono poda
písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,
a to prostredníctvom poty, elektronických prostriedkov alebo osobne. Podanie sa posudzuje pod¾a jeho obsahu. Na náleitosti podania uvedeného v § 1 ods. 3
písm. c) sa primerane vzahujú ustanovenia o náleitostiach iadosti pod¾a § 16 ods. 1, prièom podanie obsahuje najmä oznaèenie predkladate¾a podania27) (ïalej
len predkladate¾), oznaèenie veci, ktorej sa týka,
oznaèenie dotknutého dohliadaného subjektu,27) uvedenie toho, èo sa podaním sleduje alebo poaduje,
pravdivé opísanie rozhodujúcich skutoèností a podpis
predkladate¾a; podanie môe obsahova oznaèenie ïalích dotknutých osôb27) aj bez ich súhlasu, ak o nich
predkladate¾ vie. K podaniu sa prikladajú listiny, ktoré
má predkladate¾ k dispozícii a týkajú sa predmetu podania.
(2) Ak podanie nemá potrebné náleitosti, Národná
banka Slovenska bezodkladne vyzve predkladate¾a,
aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumite¾né podanie
doplnil alebo opravil a urèí mu lehotu na odstránenie
nedostatkov podania, spravidla nie dlhiu ako 30 kalendárnych dní. Národná banka Slovenska v tejto výzve
pouèí predkladate¾a o tom, ako treba opravu alebo doplnenie vykona a tie o následkoch nesplnenia výzvy
na odstránenie nedostatkov podania. Ak predkladate¾
napriek výzve neodstráni nedostatky podania, prièom
pre tieto nedostatky je podanie nepreskúmate¾né, Národná banka Slovenska predmetné podanie z dôvodu
nepreskúmate¾nosti odloí. Ak vak Národná banka
Slovenska nie je vecne prísluná na vybavenie podania
a na jeho vybavenie je prísluný iný orgán verejnej
moci, Národná banka Slovenska bezodkladne postúpi
podanie príslunému orgánu verejnej moci a upovedomí o tom predkladate¾a.
(3) Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) treba vybavova tak, aby pri jeho vybavovaní nedolo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutoèností,
osobných údajov, bankového tajomstva, daòového ta-
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jomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosou mlèanlivosti výslovne uloenou alebo uznanou pod¾a osobitných predpisov.23)

nu údajov sprístupnených alebo poskytnutých z neverejnej èasti zoznamov pod¾a odseku 1 sa rovnako
vzahujú ustanovenia § 3 ods. 3 a 5 a 7..

§ 35k

43a) Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 a 17 zákona è. 186/2009
Z. z. v znení neskorích predpisov, § 20 a 24 zákona
è. 129/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 31a a 31b
zákona è. 203/2011 Z. z. v znení zákona è. 206/2013 Z. z.
43b
) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Na vykonávanie ochrany finanèných spotrebite¾ov sa
primerane pouijú ustanovenia tohto zákona o doh¾ade
nad dohliadanými subjektmi, ak v § 35a a 35j nie je
ustanovené inak..
Doterajia piata a siedma èas sa oznaèujú ako iesta a ôsma èas.
Poznámky pod èiarou k odkazom 42d a 42f znejú:

42d) § 7 a 9 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
42e
) § 53 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
42f
) Napríklad Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov, Zákonník práce v znení neskorích predpisov, Trestný zákon
v znení neskorích predpisov..

30. V § 36 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Na postup Národnej banky Slovenska pri vykonávaní zápisu alebo registrácie (ïalej len zápis) pod¾a
osobitného predpisu,43a) pri zmene zápisu, odmietnutí
zápisu alebo zmeny zápisu a pri zruení alebo výmaze
zápisu pod¾a osobitného predpisu43a) v zoznamoch pod¾a odseku 1 sa primerane vzahujú ustanovenia § 12
a 34, ak osobitný predpis neustanovuje inak.43a)
(4) Zoznamy pod¾a odseku 1 sa èlenia na verejnú
èas a neverejnú èas. Neverejnú èas zoznamov pod¾a
odseku 1 tvoria rodné priezvisko, rodné èíslo, dátum
narodenia a miesto narodenia fyzických osôb, ktorých
údaje tvoria súèas týchto zoznamov. Údaje zapísané
do zoznamov pod¾a odseku 1 sú úèinné voèi tretím osobám odo dòa ich sprístupnenia tretím osobám alebo
odo dòa ich zverejnenia, a to odo dòa, ktorý nastal
skôr. Údaje zapísané do verejnej èasti zoznamov pod¾a
odseku 1 sa bezodkladne po zápise, zmene zápisu, zruení zápisu alebo výmaze zápisu zverejòujú na webovom sídle Národnej banky Slovenska, prièom sa sprístupòujú aj v elektronickej podobe spôsobom umoòujúcim
dia¾kový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie. Národná banka Slovenska taktie v òou urèených úradných hodinách a prevádzkových priestoroch
umoní kadému na jeho poiadanie nahliadnu do verejnej èasti zoznamu pod¾a odseku 1 a urobi si z neho
na jeho náklady výpisy, ako aj Národná banka Slovenska kadému na poiadanie a za úhradu vecných nákladov vyhotoví a zale výpis s ním oznaèenej verejnej
èasti zoznamu pod¾a odseku 1, prièom taký výpis obsahuje údaje zapísané vo verejnej èasti zoznamu a aktuálne ku dòu vydania výpisu. Údaje zapísané v neverejnej èasti zoznamov pod¾a odseku 1 je Národná banka
Slovenska oprávnená aj bez súhlasu a informovania
dotknutých osôb sprístupni a poskytova na spracúvanie Európskej centrálnej banke,1ab) úèastníkom Európskeho systému finanèného doh¾adu,1b) iným zahranièným orgánom doh¾adu, Sociálnej poisovni43b)
a ïalím orgánom verejnej moci a osobám11) v rozsahu
potrebnom na plnenie ich zákonných úloh, prièom na
sprístupnenie a poskytovanie z neverejnej èasti zoznamov pod¾a odseku 1 a na vyuívanie, utajovanie a ochra-

Poznámky pod èiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

31. V § 37 ods. 1 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: Národná
banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejòuje aj výroky a odôvodnenia právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finanèných
spotrebite¾ov okrem uloených blokových pokút, prièom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finanèných spotrebite¾och,.
32. § 39 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) priráky k roèným príspevkom na úèely úhrady nákladov na výkon ochrany finanèných spotrebite¾ov
(ïalej len osobitné príspevky)..
33. V § 40 ods. 1 sa za slovo èinnosti vkladajú slová
v oblasti finanèného trhu a slovo zákona25) sa nahrádza slovom predpisu1).
34. V § 40 ods. 2 tretej vete sa slová k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka nahrádzajú
slovami k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom banková rada urèuje roèný príspevok na prísluný
kalendárny rok, a v piatej vete sa slová bez zbytoèného odkladu nahrádzajú slovom bezodkladne.
35. V § 40 ods. 6 tretia veta znie: Uhradená splátka
roèného príspevku za obdobie, v ktorom prispievate¾ovi
bolo odobraté alebo inak zaniklo jeho oprávnenie, alebo
sa zmenilo jeho oprávnenie na vykonávanie èinnosti
v oblasti finanèného trhu pod¾a osobitného predpisu,1)
sa nevracia; od skonèenia tohto obdobia prispievate¾ovi, ktorému zaniklo jeho oprávnenie na vykonávanie
èinnosti v oblasti finanèného trhu pod¾a osobitného
predpisu,1) zaniká aj povinnos uhrádza roèný príspevok a splátky roèného príspevku..
36. V § 40 ods. 8 sa slová vypoèíta a dlnému prispievate¾ovi vyrubí Národná banka Slovenska; úroky
z omekania sa nevyrubia nahrádzajú slovami sa nevymáhajú.
37. V § 40 ods. 9 druhej vete sa vypúajú slová alebo vyrubenie úrokov z omekania prispievate¾ovi.
38. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40a
Osobitné príspevky
(1) Osobitný príspevok je Národnej banke Slovenska
povinný na prísluný kalendárny rok uhradi dohliadaný subjekt za kadé právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska vydané v konaní vedenom proti
dohliadanému subjektu za nedostatky v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov, ktorým sa rozhodlo, e do-
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hliadaný subjekt poruil právo finanèného spotrebite¾a
alebo e poruil povinnos v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov, prièom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnos v kalendárnom roku bezprostredne
predchádzajúcom kalendárnemu roku, na ktorý sa
platí osobitný príspevok. Za rozhodnutie pod¾a prvej
vety sa nepovauje rozhodnutie o predbenom opatrení, rozhodnutie vydané v rozkaznom konaní ani pokuta
uloená v blokovom konaní.
(2) Výka osobitného príspevku dohliadaného subjektu sa rovná sume vo výke 1 % z roèného príspevku
urèeného pod¾a § 40, a to za kadé právoplatné rozhodnutie pod¾a odseku 1, prièom vak výka osobitného
príspevku dohliadaného subjektu za kadé právoplatné rozhodnutie pod¾a odseku 1 je najmenej 1 000 eur,
a ak ide o dohliadaný subjekt patriaci medzi dohliadané subjekty, ktoré sú prispievate¾mi, pre ktoré je výka
roèného príspevku urèená pevnou sumou, výka osobitného príspevku dohliadaného subjektu za kadé
právoplatné rozhodnutie pod¾a odseku 1 je najmenej
50 eur. Celkový najvyí súhrn osobitných príspevkov
dohliadaného subjektu za jeden kalendárny rok sa rovná najviac sume vo výke 5 % z roèného príspevku dohliadaného subjektu na prísluný kalendárny rok urèeného pod¾a § 40, najmenej vak 1 000 eur, ak ide
o dohliadaný subjekt, pre ktorý nie je výka roèného
príspevku urèená pevnou sumou, alebo 50 eur, ak ide
o dohliadaný subjekt, pre ktorý je výka roèného príspevku urèená pevnou sumou.
(3) Osobitné príspevky sa uhrádzajú zároveò s roèným príspevkom; na osobitné príspevky sa rovnako
pouijú ustanovenia o roèných príspevkoch pod¾a § 40
ods. 6 a 8 a 10..
39. Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
1. januárom 2015, ak sa v odsekoch 2 a 4 neustanovuje inak; vznik týchto právnych vzahov, ako aj právne
úèinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015,
sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
(2) Právne úèinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015 pri posudzovaní nekalých obchodných
praktík dohliadaných subjektov alebo neprijate¾ných
podmienok v zmluvách o poskytnutí finanènej sluby
v rámci pôsobnosti Slovenskej obchodnej inpekcie,
zostávajú zachované.
(3) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené Slovenskou obchodnou inpekciou týkajúce sa poskytovania finanèných sluieb pred 1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2014. Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(4) Kontrola vykonávaná na mieste, ktorá bola zaèatá
a neskonèená Slovenskou obchodnou inpekciou v ob-
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lasti poskytovania finanèných sluieb pred 1. januárom 2015, sa dokonèí postupom pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré pri tejto kontrole na mieste nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované..
40. V prílohe druhý, tretí, piaty, iesty a ôsmy bod znejú:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní
vyuívania finanèného systému na úèely prania pinavých peòazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ
L 309, 25. 11. 2005) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra
2007 (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca
2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ
z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do
prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010), smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 174,
1. 7. 2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k èinnosti
úverových intitúcií a prudenciálnom doh¾ade nad
úverovými intitúciami a investiènými spoloènosami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zruení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ
L 176, 27. 6. 2013).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES
z 21. apríla 2004 o trhoch s finanènými nástrojmi,
o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS
a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2000/12/ES a o zruení smernice Rady
93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 6/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v.
EÚ L 114, 27. 04. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007
(Ú. v. EÚ L 247, 21. 09. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca
2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla
2009 (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investièných fondov a o zmene a doplnení
smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení
(ES) è. 1060/2009 a (EÚ) è. 1095/2010 (Ú. v. EÚ
L 174, 1. 7. 2011). v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013
(Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013)..
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41. Príloha sa dopåòa trinástym a trnástym bodom,
ktoré znejú:
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikate¾ov voèi spotrebite¾om na
vnútornom trhu a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných
praktikách) (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/138/ES z 25. novembra 2009 o zaèatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnos II)
(Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo
16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011),
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ
L 249, 14. 9. 2012), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v.
EÚ L 158, 10. 6. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra
2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo
16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014)..
42. Slová internetová stránka a slová svoja internetová stránka vo vetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami webové sídlo a slovami svoje webové
sídlo v príslunom tvare, slová osobitný zákon25) vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 45b
ods. 1 a 3 a § 45c ods. 1 nahrádzajú slovami osobitný
predpis25) v príslunom tvare a v poznámke pod èiarou
k odkazu 25 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: nariadenie (EÚ) è. 575/2013..
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 26/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 348/1999 Z. z., zákona è. 149/2001 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 519/2005 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z. a zákona è. 403/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slová Európske spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 17f ods. 7 nahrádzajú slovami Európska únia v príslunom tvare.
2. V § 1 ods. 3 druhej vete sa slovo zákon1) nahrádza slovom predpis1).


3. Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa

) Napríklad èl. 128 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v.
EÚ C 326, 26. 10. 2012), èl. 16 Protokolu o tatúte Európ-
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skeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej
banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)..

4. V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa slovo klientov nahrádza slovami finanèných spotrebite¾ov a iných
klientov na finanènom trhu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov, § 6, 7, 11
a 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení
a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 147/2001
Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorích predpisov, zákon è. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 18 ods. 2
a 5 a § 29 ods. 3 a 5 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 63 a 87 a 89 zákona
è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhranièných platbách v Spoloèenstve, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266,
9. 10. 2009) v platnom znení, zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom
investovaní v znení neskorích predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 648/2012 zo 4. júla 2012
o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách
a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012)
v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti a o zmene
nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013)
v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
è. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokia¾ ide o vykazovanie intitúciami na úèely doh¾adu pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014)..

5. V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo pä nahrádza slovom es a v druhej vete sa slová dvaja ïalí nahrádzajú slovami traja ïalí.
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orgánom pod¾a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 680/2014 Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214,
19. 7. 2014)..

6. V § 7 ods. 3 sa slovo Dvoch nahrádza slovom
Troch.
7. V § 7 ods. 4 prvej vete sa slovo päroèné nahrádza slovom esroèné.
8. V § 7 ods. 6 prvej vete sa slovo èinnos, ) nahrádza slovami èinnos2ab) okrem èlenstva v Rade pre
rieenie krízových situácií2ac) a.
2aa

Poznámky pod èiarou k odkazom 2ab a 2ac znejú:

2ab) Napríklad § 2 ods. 1 a 2 a § 56 a 260 Obchodného zákonníka
v znení neskorích predpisov.
2ac
) § 3 ods. 1 a § 4 zákona è. 371/2014 Z. z. o rieení krízových
situácií na finanènom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

9. V § 8 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo iný èlen bankovej rady.
10. V § 15 ods. 1 sa vypúa tretia veta.
11. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
Okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi1aa) a vydávania obchodných
mincí pod¾a § 16 nesmie iadna právnická osoba ani
iadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydáva
bankovky ani mince. Pri oznaèení alebo opise etónu,
medaily, platobného prostriedku alebo obdobného
technického prostriedku a ani iných hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich
vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozirovaním nesmie nikto poui slová minca, bankovka alebo mena, ich cudzojazyèné preklady ani slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyèné
preklady vyskytujú; tým nie je dotknutá tlaè bankoviek
a razba mincí osobou, ktorá má platné zákonné oprávnenie na vykonávanie tejto èinnosti, a nie je dotknutý
ani predaj a nákup bankoviek a mincí na zberate¾ské
úèely v súlade s § 17a ods. 4..
12. V § 17a ods. 3 sa slová iné vykonávacie intitúcie
pre prevody peòaných prostriedkov nahrádzajú slovami iní poskytovatelia platobných sluieb.
13. V § 17f ods. 7 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
14. V § 17h ods. 1 sa slová internetovej stránke nahrádzajú slovami webovom sídle.
15. V § 24 ods. 2 za slovami ochrany vkladov sa slovo a nahrádza èiarkou a za slovo investícií4ai) sa
vkladajú slová Rade pre rieenie krízových situácií2ac).
16. Pod oznaèenie § 40 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Bankové tajomstvo.
17. V § 41 sa slovo zákonov1f) nahrádza slovami
predpisov,1f) Európskou centrálnou bankou v rámci
výkonu jej pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov9aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9aaa znie:

9aaa) Napríklad Protokol o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ)
z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti doh¾adu, ktoré
dohliadané subjekty vykazujú prísluným vnútrotátnym
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18. V § 43 prvej vete sa slová osobitných predpisov
nahrádzajú slovami Zákonníka práce a na konci sa
pripája táto veta: Na doèasné pridelenie zamestnancov
Národnej banky Slovenska pri plnení úloh v rámci osobitného systému doh¾adu pod¾a osobitných predpisov10a)
sa nevzahujú obmedzenia na opätovné doèasné pridelenie zamestnancov pod¾a osobitného predpisu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
10a) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) è. 1024/2013 z 15. októbra
2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokia¾ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho doh¾adu nad úverovými intitúciami (Ú. v. EÚ L 287,
29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ)
è. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre
spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu doh¾adu medzi
Európskou centrálnou bankou, príslunými vnútrotátnymi
orgánmi a urèenými vnútrotátnymi orgánmi (nariadenie
o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014)..

19. V § 45 ods. 1 sa slová pod¾a závanosti, spôsobu
a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania nahrádzajú slovami pod¾a závanosti, rozsahu, èasu trvania, následkov a povahy a vypúajú sa slová v platnej menovej jednotke.
20. V § 45 odsek 2 znie:
(2) Na postup Národnej banky Slovenska vo veciach
pod¾a odseku 1 sa vzahujú ustanovenia tohto zákona
a osobitného predpisu12) s tým, e na konanie a rozhodovanie v prvom stupni je prísluný útvar urèený organizaèným poriadkom Národnej banky Slovenska; rozhodnutia v prvom stupni podpisuje vedúci tohto útvaru
alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru.
Nedostatky vo veciach pod¾a odseku 1 uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za
zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na
mieste pod¾a osobitného predpisu.12aa) Pokutu a opatrenia pod¾a odseku 1 mono uloi do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr vak do desiatich rokov
od ich vzniku; tieto premlèacie lehoty sa preruujú, keï
nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného predpisu,12ab) prièom od kadého preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia o uloení pokuty; na výnosy z pokút a vymáhanie pokút sa vzahuje osobitný predpis.12ac).
Poznámky pod èiarou k odkazom 12, 12aa, 12ab
a 12ac znejú:
12) § 2 a 4, § 6 a 35 a 38 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12aa

) § 10 ods. 5 a 6 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona
è. 394/2011 Z. z.

12ab

) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.

12ac

) § 34 a § 35h ods. 3 druhá veta zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. Za § 49ac sa vkladá § 49ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 49ad
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
1. januárom 2015; vznik týchto právnych vzahov, ako
aj právne úèinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015, sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
(2) Ustanovenia § 7 v znení úèinnom od 1. januára
2015 o èlenoch bankovej rady a pravidlách èlenstva
v bankovej rade sa nevzahujú na osoby, ktoré boli za
èlenov bankovej rady vymenované pred 1. januárom
2015 pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
(3) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu,12) prièom pre lehoty, ktoré sa
v deò nadobudnutia úèinnosti tohto zákona ete neskonèili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného
predpisu.12) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
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5. V § 11 ods. 6 sa na zaèiatku vkladá nová prvá veta,
ktorá znie: Pokuta pod¾a odseku 3 je splatná do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uloení pokuty..
6. V § 11 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem konania orgánu dozoru pod¾a § 10 písm. e), na ktoré sa vzahuje osobitný predpis1).
7. Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Dozor zaèatý a neskonèený Slovenskou obchodnou inpekciou v oblasti reklamy finanèných sluieb
pre finanèných spotrebite¾ov pred 1. januárom 2015 sa
dokonèí postupom pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré pri
tomto dozore nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú
zachované.

(4) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred 1. januárom 2015 sa dokonèí postupom pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu.12) Právne úèinky úkonov, ktoré
pri doh¾ade na mieste nastali pred 1. januárom 2015,
zostávajú zachované..

(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené v oblasti reklamy finanèných sluieb pre finanèných spotrebite¾ov pred 1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2014. Právne
úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované..

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002
Z. z., zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006
Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 102/2007
Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 402/2009
Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona è. 362/2011
Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 459/2012
Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z. a zákona è. 199/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 142/2013 Z. z., zákona
è. 367/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z. a zákona
è. 106/2014 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa slová tátnej správy pri výkone dozoru
nahrádzajú slovami verejnej správy pri výkone dozoru
alebo doh¾adu (ïalej len dozor).

21b) § 1 ods. 3 písm. c) zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

V § 2 písmená i) a j) znejú:
i) dodriavanie povinností a podmienok súvisiacich
s poskytovaním spotrebite¾ských úverov alebo iných
úverov a pôièiek pre spotrebite¾ov pod¾a osobitného
predpisu9) okrem spotrebite¾ských úverov alebo
iných úverov a pôièiek pre spotrebite¾ov poskytovaných dohliadanými subjektmi finanèného trhu,9a)
nad ktorými vykonáva doh¾ad Národná banka Slovenska pod¾a osobitného predpisu,9aa)
j) dodriavanie povinností a podmienok súvisiacich
s poskytovaním spotrebite¾ských úverov na dia¾ku
pod¾a osobitného predpisu9ab) okrem spotrebite¾ských úverov na dia¾ku poskytovaných dohliadanými subjektmi finanèného trhu,9ab) nad ktorými vykonáva doh¾ad Národná banka Slovenska pod¾a
osobitného predpisu,9aa).

4. V § 10 písm. f) sa slová a d) nahrádzajú slovami
a e).

Poznámky pod èiarou k odkazom 9, 9a, 9aa a 9ab
znejú:

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
3. V § 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) Národná banka Slovenska nad reklamou finanèných sluieb pre finanèných spotrebite¾ov,21b) prièom postupuje pod¾a osobitného predpisu,1).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21b znie:
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9) Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných
úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9a
) Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
9aa
) § 23 ods. 1 druhá veta zákona è. 129/2010 Z. z. v znení zákona è. 373/2014 Z. z.
9ab
) Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

1. V § 2 písm. b) piatom bode sa na zaèiatku vkladajú
slová dôchodkovou správcovskou spoloènosou,.

Èl. V

3. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné
akty Európskej únie uvedené v prílohe..

Zákon è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 284/2002 Z. z. v znení zákona è. 160/2005
Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 sa na konci pripájajú tieto slová: a Národná
banka Slovenska v oblasti ochrany finanèných
spotrebite¾ov17a) súvisiacej so slubami informaènej
spoloènosti, prièom sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.17b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

17a) § 1 ods. 3 písm. c) zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
17b
) Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Doh¾ad v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov súvisiacej so slubami informaènej spoloènosti zaèatý a neskonèený Slovenskou obchodnou inpekciou
pred 1. januárom 2015 sa dokonèí postupom pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2014. Právne
úèinky úkonov, ktoré pri tomto doh¾ade nastali pred
1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2) Konania v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov súvisiacej so slubami informaènej spoloènosti zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. januárom 2015
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované..
3. V § 9 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
4. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
Èl. VI
Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 8/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z. a zákona
è. 129/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Napríklad zákon è. 22/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Doh¾ad zaèatý a neskonèený Slovenskou obchodnou inpekciou v oblasti ochrany spotrebite¾ov pri finanèných slubách na dia¾ku pred 1. januárom 2015
sa dokonèí postupom pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré pri
tomto doh¾ade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2) Konania v oblasti ochrany spotrebite¾ov pri finanèných slubách na dia¾ku zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2014. Právne
úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované..
5. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
Èl. VII
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona è. 301/2012 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z., zákona
è. 437/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z. a zákona
è. 199/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. i) sa slová orgány tátnej správy nahrádzajú slovami orgány verejnej správy a v písmene s) sa slová orgánu tátnej správy nahrádzajú slovami orgánu verejnej správy.
2. V § 3 ods. 1 sa za slovo dozoru vkladá èiarka
a slovo doh¾adu.
3. V § 3 ods. 3 a v § 26a ods. 1 sa nad slovom zmluvách odkaz 9) nahrádza odkazom 1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.
4. V § 4 ods. 2 písm. c) sa nad slovo zmluvách
umiestòuje odkaz 1.
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5. V § 6 ods. 5 sa za slovo dozor vkladá èiarka
a slová doh¾ad alebo kontrolu (ïalej len dozor).
6. V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:
b) orgány dozoru8) a iné prísluné orgány pod¾a osobitných predpisov,22d).
7. V § 19 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
8. § 20 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Odseky 7 a 14 sa nevzahujú na Národnú
banku Slovenska, ktorá postupuje pod¾a osobitného
predpisu.25ea).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25ea znie:

25ea) Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. § 21 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Odseky 2 a 5 sa nevzahujú na Národnú banku
Slovenska, ktorá postupuje pod¾a osobitného predpisu.25ea).
10. § 23 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Odseky 1 a 4 sa nevzahujú na Národnú banku
Slovenska, ktorá postupuje pod¾a osobitného predpisu.25ea).
11. § 24 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Odseky 1 a 8 sa nevzahujú na Národnú banku
Slovenska, ktorá postupuje pod¾a osobitného predpisu.25ea).
12. Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Dozor a kontrola zaèatá a neskonèená Slovenskou obchodnou inpekciou pred 1. januárom 2015
v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov31) sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
Právne úèinky úkonov, ktoré pri tomto dozore a kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2) Konanie zaèaté a právoplatne neskonèené Slovenskou obchodnou inpekciou pred 1. januárom
2015 v oblasti ochrany finanèných spotrebite¾ov sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. januárom 2015, zostávajú zachované..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) § 1 ods. 3 písm. c) zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

Èl. VIII
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z. a zákona
è. 106/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Èiastka 111

1. V § 20 ods. 22 písm. g) sa za slovo súdu vkladá
èiarka a slová predbené opatrenie Národnej banky
Slovenska.
2. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Kontrolu dodriavania povinností ustanovených
týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inpekcia,34) ak osobitný zákon neustanovuje inak.35) Táto
kontrola sa nevzahuje na vedenie registra verite¾ov ani
na verite¾ov, ktorými sú banky a poboèky zahranièných
bánk, nad ktorými vykonáva doh¾ad Národná banka
Slovenska pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.35a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 35 a 35a znejú:

35) Napríklad zákon è. 186/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35a
) Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 23 ods. 2 uvádzacej vete a odseku 3 sa za slová
orgán kontroly a slová Orgán kontroly vkladajú slová alebo orgán doh¾adu.
4. V § 23 ods. 2 písm. c) sa za slová pod¾a odseku 1
vkladajú slová prvej vety.
5. V § 23 ods. 3 písm. d) sa slová iných tátnych orgánov nahrádzajú slovami iných orgánoch verejnej
moci.
6. Za § 25d sa vkladá § 25e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25e
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Kontrola zaèatá a neskonèená Slovenskou obchodnou inpekciou pred 1. januárom 2015 nad verite¾mi, ktorými sú banky a poboèky zahranièných bánk,
sa dokonèí postupom pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré pri
tejto kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú
zachované.
(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené Slovenskou obchodnou inpekciou pred 1. januárom
2015 nad verite¾mi, ktorými sú banky a poboèky zahranièných bánk, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
do 31. decembra 2014. Právne úèinky úkonov, ktoré
v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované..
Èl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a) zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 340/2005 Z. z., zákonom è. 519/2005 Z. z., zákonom è. 214/2006 Z. z., zákonom è. 644/2006 Z. z.,
zákonom è. 659/2007 Z. z., zákonom è. 552/2008
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Z. z., zákonom è. 186/2009 Z. z., zákonom
è. 276/2009 Z. z., zákonom è. 492/2009 Z. z., zákonom è. 129/2010 Z. z., zákonom è. 394/2011 Z. z.,
zákonom è. 547/2011 Z. z., zákonom è. 132/2013
Z. z., zákonom è. 352/2013 Z. z., zákonom
è. 213/2014 Z. z. a èlánkom I tohto zákona,
b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 26/1993
Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995
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Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákonom
è. 348/1999 Z. z., zákonom è. 149/2001 Z. z., zákonom è. 602/2003 Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z.,
zákonom è. 519/2005 Z. z., zákonom è. 659/2007
Z. z., zákonom è. 492/2009 Z. z., zákonom
è. 403/2010 Z. z. a èlánkom II tohto zákona.
Èl. X
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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374
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o poh¾adávkach tátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

b)

§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) správu poh¾adávok Slovenskej republiky (ïalej len tát),
b) konsolidáciu poh¾adávok tátu.

c)
d)

(2) Na právne vzahy pri správe poh¾adávok tátu neupravených týmto zákonom sa vzahuje osobitný predpis.1)
(3) Tento zákon sa nevzahuje na poh¾adávky tátu
vzniknuté
a) z medzinárodných zmlúv alebo na základe medzinárodných zmlúv,
b) zo stabilizaèných mechanizmov,2)
c) z realizácie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov
Európskej únie a prostriedkov tátneho rozpoètu
pod¾a osobitných predpisov,3) ak § 21 ods. 5 neustanovuje inak.
(4) Tento zákon sa nevzahuje na nakladanie a vymáhanie poh¾adávok tátu, ktoré upravujú osobitné predpisy.4)
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona
a) poh¾adávkou tátu je právo tátu na peòané plnenie, ktoré vzniklo zo zákona, na základe zákona,
z èinnosti správcu poh¾adávky tátu alebo na zákla1

e)

de èinnosti správcu poh¾adávky tátu, jeho hodnota
je urèená alebo urèite¾ná a dlník je známy,
verejnou poh¾adávkou tátu je právo tátu na
peòané plnenie, ktoré vzniklo rozhodnutím, schváleným zmierom alebo výkazom nedoplatkov pod¾a
veobecného predpisu o správnom konaní alebo
osobitných predpisov,5)
súkromnou poh¾adávkou tátu je právo tátu na
peòané plnenie, iné ako pod¾a písmena b),
dátum splatnosti je posledný deò, kedy je dlník povinný splni dlh bez toho, aby sa dostal do omekania s jeho plnením; na úèely tohto zákona sa za dátum splatnosti povauje aj deò vykonate¾nosti
rozhodnutia, na ktorého základe splatná poh¾adávka prela do vlastníctva tátu,6)
splatnou poh¾adávkou tátu je poh¾adávka tátu,
ktorá nebola uhradená do dátumu jej splatnosti.
§3
Správa poh¾adávok tátu

(1) Správcom na úèely tohto zákona je správca majetku tátu pod¾a osobitného predpisu,7) ak spravuje poh¾adávky tátu; správcom je aj právnická osoba, z ktorej èinnosti vznikajú poh¾adávky, ktorých výnos je
pod¾a osobitných predpisov8) príjmom tátneho rozpoètu alebo tátny orgán bez právnej subjektivity, ak pod¾a osobitných predpisov9) spravuje poh¾adávky tátu.
(2) Správou poh¾adávky tátu na úèely tohto zákona
je súhrn oprávnení a povinností, na ktorých základe je
správca oprávnený s poh¾adávkou tátu naklada,
uplatòova a vymáha ju v mene tátu.
(3) Správu poh¾adávky tátu vykonáva správca,
a) z ktorého èinnosti poh¾adávka tátu vznikla,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 381/2010 Z. z. o pecifických tátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 329/2011 Z. z., zákon è. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
3
) Napríklad zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov, zákon è. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
4
) Napríklad zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov, zákon è. 199/2004 Z. z. Colný
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 531/2011 Z. z., zákon
è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad § 97a a 97l zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 370/2013 Z. z., § 60a a 60l zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
6
) Napríklad § 58, 83b Trestného zákona v znení neskorích predpisov.
7
) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Napríklad § 67 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov, § 64 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 88 a 89 zákona è. 199/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov, § 87 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
2
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b) do ktorého pôsobnosti patrí ochrana majetkových
záujmov tátu, pokodením ktorých poh¾adávka
tátu vznikla,
c) ktorý vykonáva správu majetku tátu, s ktorým poh¾adávka tátu súvisí,
d) z ktorého rozpoètu je financovaný orgán bez právnej
subjektivity, z èinnosti ktorého poh¾adávka tátu
vznikla, ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak.

povinný vyúètova a uplatni prísluenstvo12) poh¾adávky tátu, ak poh¾adávka tátu nepresiahne 50 eur.
Z verejnej poh¾adávky tátu sa úroky z omekania13)
nevyúètujú a neuplatòujú.

(4) Ak nemono urèi správcu pod¾a odseku 3, je na
správu poh¾adávky tátu prísluný ústredný orgán
tátnej správy, ktorého pôsobnosti sa poh¾adávka
týka, alebo správca, ktorého urèí tento orgán.

(1) Centrálny register splatných poh¾adávok tátu
(ïalej len centrálny register) je verejne prístupná evidencia osôb, voèi ktorým správca eviduje splatné poh¾adávky tátu; údaje, ktoré sú obsahom centrálneho
registra, majú informatívny charakter. Centrálny register vedie ministerstvo financií a zverejòuje ho na
svojom webovom sídle. Centrálny register sa èlení pod¾a jednotlivých správcov.

(5) Ak nemono urèi správcu pod¾a odseku 4, urèí
správcu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo financií).
(6) Ustanovenia odsekov 3 a 5 sa pouijú primerane
aj na záväzky Slovenskej republiky v správe správcu.
§4
Povinnosti správcu
(1) Správca je povinný naklada s poh¾adávkou tátu
pod¾a tohto zákona, vyuíva vetky právne prostriedky
na jej vymoenie a dba, aby nedolo k jej zániku alebo
premlèaniu, zániku alebo premlèaniu práv na jej vymáhanie a k zníeniu poh¾adávky tátu. Správca je povinný
a) uplatòova poh¾adávku tátu riadne a vèas, najmä
oznamova dlníkovi písomnou výzvou na úhradu,
e eviduje voèi nemu splatnú poh¾adávku tátu
a upozorni ho na následky neuhradenia poh¾adávky tátu,
b) vies osobitnú evidenciu splatných poh¾adávok tátu v rozsahu obsahujúcom najmä meno a priezvisko,
ak je dlníkom fyzická osoba alebo názov, ak je dlníkom právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, sumu a dátum splatnosti poh¾adávky tátu,
c) vykonáva ïalie èinnosti nevyhnutné na dosiahnutie úhrady poh¾adávky tátu.
(2) Ak § 9,14 a 18 neustanovujú inak, správca je povinný riadne a vèas
a) uplatni právo na zaplatenie poh¾adávky tátu na
súde, poda návrh na nútené vymáhanie poh¾adávky tátu10) alebo uskutoèni výkon rozhodnutia pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,
b) prihlási poh¾adávku tátu do prísluného konania,
ak bol na majetok dlníka vyhlásený konkurz, povolená retrukturalizácia11) alebo dlník vstúpil do likvidácie,
c) prihlási poh¾adávku tátu do dedièského konania,
ak dlník zomrel a správca sa o tejto skutoènosti
dozvedel.
(3) Správca je povinný spolu s poh¾adávkou tátu vyúètova a uplatni aj jej prísluenstvo.12) Správca nie je
10

§5
Centrálny register splatných poh¾adávok tátu

(2) Centrálny register obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikaèné
èíslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
c) sumu istiny poh¾adávky tátu,
d) dátum splatnosti poh¾adávky tátu,
e) právny dôvod vzniku poh¾adávky tátu.
(3) Správca je povinný zverejni v centrálnom registri
údaje pod¾a odseku 2 do 30 dní od dátumu splatnosti
poh¾adávky tátu; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu pod¾a § 7. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizova do 30 dní odo dòa, keï sa o zmene
zverejnenej skutoènosti dozvedel.
§6
Prevod správy poh¾adávky tátu
(1) Ak je to úèelné, správca môe aj bez súhlasu
dlníka previes správu poh¾adávky tátu na iného
správcu. Správa poh¾adávky tátu sa prevádza zmluvou o prevode správy poh¾adávky tátu. Prevod správy
poh¾adávky tátu je vdy bezodplatný.
(2) Zmluva o prevode správy poh¾adávky tátu musí
ma písomnú formu a musí obsahova najmä právny
dôvod vzniku poh¾adávky tátu, oznaèenie dlníka, dôvod prevodu, sumu a dátum prevodu správy poh¾adávky tátu.
(3) S prevodom správy poh¾adávky tátu sa prevádza
aj správa prísluenstva poh¾adávky tátu a vetkých
práv spojených s poh¾adávkou tátu. Správca je povinný odovzda novému správcovi vetky doklady a poskytnú potrebné informácie týkajúce sa predmetu prevodu správy poh¾adávky tátu.
(4) Prevod správy poh¾adávky tátu je nový správca
povinný bez zbytoèného odkladu oznámi dlníkovi.

) Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
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.
Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) § 121 ods. 3 Obèianskeho zákonníka.
13
) § 517 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
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Dokia¾ prevod správy poh¾adávky tátu nie je oznámený dlníkovi, zbaví sa dlník záväzku plnením pôvodnému správcovi.
§7
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade platenia
(1) Správca môe na písomnú iados dlníka uzavrie s dlníkom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia, ak dlník nemôe svoj dlh riadne a vèas
plni. Ak sa plnením dlhu v splátkach alebo odkladom
platenia môe poskytnú tátna pomoc, mono takúto
dohodu uzavrie len vtedy, ak sú splnené podmienky
poskytnutia tátnej pomoci.
(2) Správca môe uzavrie s dlníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlník
a) svoj dlh písomne uznal alebo ide o poh¾adávku tátu
priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide
o verejnú poh¾adávku tátu,
b) z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôe zaplati celý
dlh naraz a
c) v dohode o splátkach sa zaviae zaplati celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a vèas.
(3) Správca verejnej poh¾adávky tátu nesmie uzavrie dohodu o splátkach na dobu dlhiu ako tri roky od
dátumu splatnosti verejnej poh¾adávky tátu. Ak osobitné predpisy14) ustanovujú dlhiu dobu vykonate¾nosti rozhodnutia, správca je oprávnený uzavrie dohodu o splátkach na dobu dlhiu ako tri roky, najviac
vak do uplynutia doby vykonate¾nosti rozhodnutia.
(4) Správca môe uzavrie s dlníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na obdobie jedného roka
od dátumu splatnosti poh¾adávky tátu, ak dlník svoj
dlh písomne uznal alebo ide o poh¾adávku tátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o verejnú poh¾adávku tátu a z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov
nemôe dlník zaplati celý dlh naraz.
(5) Správca nie je oprávnený uzavrie dohodu o splátkach a dohodu o odklade platenia k tej istej poh¾adávke
tátu. Správca nie je oprávnený uzavrie opätovne dohodu o splátkach k tej istej poh¾adávke tátu.
(6) Ak dlník dodruje podmienky uvedené v dohode
o splátkach alebo v dohode o odklade platenia, správca
neúètuje a neuplatòuje úroky z omekania ani poplatok z omekania.13)
§8
Dohoda o zapoèítaní poh¾adávky tátu
(1) Zapoèítanie poh¾adávky tátu je moné len na základe písomnej dohody o zapoèítaní poh¾adávok tátu.
Dohodu o zapoèítaní poh¾adávky tátu mono uzavrie,
ak
14
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a) ide o vzájomné poh¾adávky, prièom poh¾adávka tátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleí
uhradi dlh,
b) sa s poh¾adávkou dlníka zapoèítava súkromná poh¾adávka tátu a
c) poh¾adávka, ktorá má by zapoèítaná voèi poh¾adávke tátu v správe správcu, nie je premlèaná.
(2) Na platnos dohody o zapoèítaní poh¾adávky tátu vyej ako 10 000 eur je potrebný predchádzajúci
súhlas ministerstva financií.
(3) Poh¾adávku tátu, ktorá vznikla z koncesnej
zmluvy pod¾a osobitného predpisu,15) mono zapoèíta
jednostranným právnym úkonom, ak je to v tejto zmluve dohodnuté.
§9
Rozhodnutie o trvalom upustení
od vymáhania poh¾adávky tátu
(1) Správca môe trvale upusti od vymáhania poh¾adávky tátu, ak
a) sa poh¾adávka tátu premlèala,
b) je zrejmé, e ïalie vymáhanie by bolo neúspené,
c) je zrejmé, e ïalie vymáhanie by bolo nehospodárne.
(2) Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania
poh¾adávky tátu obsahuje najmä oznaèenie dlníka,
právny dôvod vzniku poh¾adávky tátu, sumu poh¾adávky tátu a dôvod trvalého upustenia od vymáhania
poh¾adávky tátu. Na vydanie rozhodnutia o trvalom
upustení od vymáhania poh¾adávky tátu sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je preskúmate¾né súdom. Dlník sa o trvalom
upustení od vymáhania poh¾adávky tátu neupovedomuje.
(3) Na platnos rozhodnutia o trvalom upustení od
vymáhania jednotlivej poh¾adávky tátu vyej ako
10 000 eur je potrebný súhlas ministerstva financií, ak
§ 18 ods. 4 neustanovuje inak.
(4) Správca môe vyda rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky tátu k viacerým poh¾adávkam tátu naraz, ak právny dôvod vzniku a trvalého
upustenia od vymáhania týchto poh¾adávok tátu je
rovnaký.
(5) Správca môe rozhodnutie o trvalom upustení od
vymáhania poh¾adávky tátu zrui do jedného roka od
jeho platnosti, ak sa preukáe, e dôvody pre takéto
rozhodnutie neexistovali alebo zanikli.
(6) Ak sa môe trvalým upustením od vymáhania poh¾adávky tátu poskytnú tátna pomoc, správca môe
rozhodnú o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky tátu, ak sú splnené podmienky poskytnutia tátnej
pomoci.

) Napríklad § 36 zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 387/2011 Z. z., § 188 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z.
15
) § 14 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 10
Odpustenie dlhu
(1) Správca môe na písomnú iados dlníka rozhodnú o úplnom alebo èiastoènom odpustení dlhu nepresahujúcom 1 000 eur v jednotlivom prípade, ak
a) dlníkom je fyzická osoba,
b) odpustenie dlhu odôvodòujú nepriaznivé sociálne
pomery dlníka,
c) vznik poh¾adávky tátu nesúvisí so spáchaním úmyselného trestného èinu, za ktorý bol dlník právoplatne odsúdený,
d) správca neeviduje voèi dlníkovi inú poh¾adávku
tátu a
e) vznik poh¾adávky tátu nesúvisí s podnikate¾skou
èinnosou dlníka.
(2) Rozhodnutie o odpustení dlhu obsahuje najmä
oznaèenie dlníka, právny dôvod vzniku poh¾adávky
tátu, sumu poh¾adávky tátu a dôvod odpustenia
dlhu. Na vydanie rozhodnutia o odpustení dlhu sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní; toto
rozhodnutie nie je preskúmate¾né súdom.

d) odpustením dlhu,
e) splynutím17) práva a povinnosti, ak dedièstvo, ktoré
nenadobudol iaden dediè, pripadlo tátu,18)
f) rozhodnutím vlády Slovenskej republiky o odpustení poh¾adávky tátu v zahranièí na návrh ministerstva financií,
g) zníením tátnych finanèných aktív na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu,19) ak ide o poh¾adávku tátu z poskytnutých
návratných finanèných výpomocí, úverov a pôièiek,
h) úplným alebo èiastoèným uspokojením dlhu v rámci
konkurzného konania11) alebo riadnym a vèasným
splnením retrukturalizaèného plánu,11)
i) rozhodnutím o upustení od vymáhania zvynej
sumy náhrady kody pod¾a osobitných predpisov.20)
(2) Poh¾adávka tátu pod¾a odseku 1 písm. e) a h) nezaniká, ak je správca oprávnený domáha sa uspokojenia poh¾adávky tátu voèi spoludlníkom a ruèite¾om
dlníka alebo domáha sa uspokojenia zabezpeèenej
poh¾adávky tátu z majetku tretích osôb.
Konsolidácia poh¾adávok tátu

§ 11

§ 14

Dohoda o urovnaní

(1) Na úèely tohto zákona sa konsolidáciou poh¾adávok tátu rozumie centrálne uplatòovanie splatnej poh¾adávky tátu u dlníka a na prísluných orgánoch,
zabezpeèenie exekuèného titulu k poh¾adávke tátu
a vymáhanie poh¾adávky tátu prostredníctvom jedinej
právnickej osoby.

Správca môe uzavrie s dlníkom písomnú dohodu
o urovnaní týkajúcu sa práv na peòané plnenia, ktoré sú
medzi správcom a dlníkom sporné alebo pochybné, za
podmienok ustanovených v § 585 Obèianskeho zákonníka.
§ 12
Súhlas s nakladaním s poh¾adávkou tátu
Súhlas so zapoèítaním poh¾adávky tátu alebo s trvalým upustením od vymáhania poh¾adávky tátu je
moné udeli, ak sú splnené podmienky ustanovené
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.16) Na udelenie súhlasu sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní; rozhodnutie o udelení súhlasu s nakladaním s poh¾adávkou tátu nie je preskúmate¾né súdom.
§ 13
Zánik poh¾adávky tátu
(1) Poh¾adávka tátu zaniká
a) jej splnením,
b) vzájomným zapoèítaním poh¾adávok vo výke, v akej
sa vzájomne kryjú,
c) uplynutím jedného roku od platnosti rozhodnutia
o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky tátu,
ak dlník neuspokojí poh¾adávku tátu,
16
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(2) Konsolidáciu poh¾adávok tátu vykonáva právnická osoba so 100 % majetkovou úèasou tátu v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva financií, ktorej
predmetom podnikania je konsolidácia poh¾adávok verejného sektora (ïalej len poverená osoba).
(3) Konsolidáciu poh¾adávok tátu vykonáva poverená osoba na základe zmluvy o vymáhaní poh¾adávky
tátu vo vlastnom mene a na vlastný úèet.
(4) Konsolidácia poh¾adávok tátu nemusí by vykonaná, ak ide o poh¾adávku tátu, ktorá sa vymáha v konaní pod¾a osobitných predpisov10) alebo prebieha výkon rozhodnutia na poh¾adávku tátu pod¾a veobecného
predpisu o správnom konaní. Konsolidácia poh¾adávok
tátu sa nevykonáva, ak
a) ide o poh¾adávku tátu, ktorej vymáhajúci orgán je
ustanovený osobitným predpisom,21)
b) od vymáhania poh¾adávky tátu správca trvale upustil,
c) ide o poh¾adávku tátu, ku ktorej je uzavretá dohoda
o splátkach alebo dohoda o odklade platenia, a § 17
neustanovuje inak,

) Napríklad § 1 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 584 Obèianskeho zákonníka.
18
) § 462 Obèianskeho zákonníka.
19
) § 13 ods. 6 zákona è. 523/2004 Z. z.
20
) Napríklad § 13a ods. 3 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona è. 490/2008 Z. z.,
§ 115 ods. 4 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21
) Napríklad § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov, § 4
zákona è. 65/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 31 ods. 9 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 97l zákona
è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z., § 60l zákon è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
17
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d) ide o poh¾adávku tátu z trvajúceho zmluvného
vzahu,
e) dlníkom je správca,
f) dlníkom je poverená osoba.
(5) Poverená osoba je povinná
a) vymáha poh¾adávku tátu s odbornou starostlivosou, najmä dba, aby nedolo k jej zníeniu; na
pomerné uspokojenie poh¾adávky tátu je oprávnená pristúpi poverená osoba len v rámci retrukturalizácie,11)
b) vymáha poh¾adávku tátu pod¾a pokynov správcu
a v súlade s jeho záujmami; od pokynov správcu sa
môe poverená osoba odchýli, ak je to nevyhnutné
v záujme správcu a poverená osoba nemôe vèas získa jeho súhlas a neodporuje to zmluve o vymáhaní
poh¾adávky tátu,
c) pri konsolidácii poh¾adávky tátu kona len v rozsahu práv a povinností správcu pod¾a tohto zákona,
d) zasla správcovi správu o stave vymáhania poh¾adávky tátu kadoroène do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok a vdy na poiadanie správcu,
e) prija plnenie od dlníka alebo inej osoby, ktorá plní
namiesto dlníka,
f) uhradi bez zbytoèného odkladu vymoenú sumu
poh¾adávky tátu správcovi v súlade s § 18 ods. 6,
g) aktualizova údaje zverejòované v centrálnom registri, ak ide o poh¾adávku tátu vymáhanú na základe
zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu, do 30 dní odo
dòa, keï sa o zmene zverejnenej skutoènosti dozvedela.
(6) Poverená osoba nie je oprávnená konsolidáciu poh¾adávky tátu zveri inej osobe, okrem núteného vymáhania poh¾adávky tátu.10)
§ 15
Zmluva o vymáhaní poh¾adávky tátu
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o vymáhaní poh¾adávky tátu sa vzahujú ustanovenia
§ 43 a 51 Obèianskeho zákonníka.
(4) Za splnenie dlhu sa povauje pripísanie dlnej
sumy na úèet poverenej osoby alebo správcu alebo jej
vyplatenie v hotovosti týmto osobám.
(5) Poverená osoba zodpovedá za kodu spôsobenú
správcovi svojou èinnosou, ibae túto kodu nemohla
odvráti ani pri vynaloení odbornej starostlivosti.
§ 16
Vymáhanie poh¾adávky tátu
(1) Ak dlník neuhradí verejnú poh¾adávku tátu do
jedného roka od dátumu jej splatnosti, správca je povinný po uplynutí tejto lehoty, do troch mesiacov písomne poiada poverenú osobu o uzavretie zmluvy
o vymáhaní poh¾adávky tátu. Poverená osoba je povinná do 15 dní odo dòa doruèenia tejto iadosti zasla
správcovi podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu. Správca je povinný uzavrie zmluvu o vymáhaní poh¾adávky tátu do 15 dní odo dòa doruèenia
podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní poh¾adávky
tátu.
(2) Ak dlník neuhradí súkromnú poh¾adávku tátu
do dvoch rokov od dátumu jej splatnosti, správca je
oprávnený po uplynutí tejto lehoty, do troch mesiacov
písomne poiada poverenú osobu o uzavretie zmluvy
o vymáhaní poh¾adávky tátu. Poverená osoba je povinná do 15 dní odo dòa doruèenia tejto iadosti zasla
správcovi podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu. Správca je povinný uzavrie zmluvu o vymáhaní poh¾adávky tátu do 15 dní odo dòa doruèenia
podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní poh¾adávky
tátu.
(3) Správca nie je oprávnený poiada poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu
pred uplynutím lehoty ustanovenej v odseku 1 alebo
odseku 2, ak odseky 4 a 6 a § 17 neustanovujú inak.

(1) Zmluvou o vymáhaní poh¾adávky tátu správca
a) postupuje na poverenú osobu právo uplatòova poh¾adávku tátu,
b) sa zaväzuje zaplati poverenej osobe za vymoenie
poh¾adávky tátu alebo za vymoenie jej èasti odmenu,
c) je povinný odovzda poverenej osobe vetky doklady
a poskytnú informácie, ktoré sa týkajú vymáhanej
poh¾adávky tátu, ktorá je predmetom zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu.

(4) Ak je poh¾adávkou tátu právo na opakujúce sa
peòané plnenie, správca je oprávnený písomne
poiada poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu naraz na viaceré opakujúce sa
peòané plnenia s rozdielnou splatnosou, aj keï od
dátumu ich splatnosti neuplynula lehota pod¾a odseku 1 alebo odseku 2; podmienkou uzavretia zmluvy
o vymáhaní poh¾adávky tátu je, e od dátumu splatnosti najstarieho opakujúceho sa plnenia uplynula lehota pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.

(2) Poverená osoba je na základe zmluvy o vymáhaní
poh¾adávky tátu oprávnená
a) uplatòova poh¾adávku tátu, zabezpeèi k nej exekuèný titul a vymáha ju,
b) kona voèi dlníkom, pred príslunými orgánmi
a tretími osobami pri uplatòovaní poh¾adávky tátu;
písomné splnomocnenie sa nevyaduje,
c) kona vo vlastnom mene, na vlastný úèet a v prospech správcu,
d) prija plnenie, ktorým sa plní dlh voèi správcovi.

(5) Správca je povinný písomne poiada poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu, ak
a) bol na majetok dlníka vyhlásený konkurz alebo povolená retrukturalizácia alebo dlník vstúpil do likvidácie, najneskôr do 15 dní odo dòa zaèatia tohto
konania,
b) sa správca dozvedel, e dlník zomrel.

(3) Zmluva o vymáhaní poh¾adávky tátu musí ma
písomnú formu, inak je neplatná. Na uzavretie zmluvy

(6) Poverená osoba je povinná do piatich dní odo dòa
doruèenia iadosti pod¾a odseku 5 zasla správcovi
podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu
a správca je povinný uzavrie s poverenou osobou
zmluvu o vymáhaní poh¾adávky tátu do piatich dní od
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doruèenia podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu.
§ 17
(1) Správca nenaloí s poh¾adávkou tátu pod¾a § 16,
ak poh¾adávka tátu nie je splatná z dôvodu uzavretej
dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia.
Ak sa poh¾adávka tátu stala splatná, pretoe dlník
nezaplatil niektorú splátku riadne a vèas, je správca
povinný postupova pod¾a § 16 v lehote troch mesiacov
od dátumu splatnosti poh¾adávky tátu. Ak sa poh¾adávka tátu stala splatná, pretoe uplynula doba odkladu platenia poh¾adávky tátu, je správca povinný
postupova pod¾a § 16 v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti poh¾adávky tátu.
(2) Ak bol na majetok dlníka vyhlásený konkurz alebo povolená retrukturalizácia alebo dlník vstúpil do
likvidácie, správca je povinný s poh¾adávkou tátu
naloi pod¾a § 16 ods. 5 a 6 aj vtedy, ak poh¾adávka
tátu nie je splatná z dôvodu uzavretej dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia.
§ 18
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du správcovi vetku dokumentáciu súvisiacu s vymáhanou
poh¾adávkou tátu.
(6) Ak vymáhanie poh¾adávky tátu bolo aspoò èiastoène úspené a poverená osoba riadne vykonala svoju
èinnos, vzniká poverenej osobe nárok na odmenu vo
výke 20 % z vymoenej sumy; poverená osoba je povinná bez zbytoèného odkladu uhradi správcovi
vymoenú sumu zníenú o svoju odmenu. Ak zmluva
o vymáhaní poh¾adávky tátu zanikne pod¾a odseku 1
písm. b) alebo vymáhanie poh¾adávky tátu nebolo
úspené, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu.
Náklady súvisiace s uplatòovaním a vymáhaním poh¾adávky tátu znáa poverená osoba.
(7) Na úèely tohto zákona sa do výky èiastoène alebo
úplne splnenej poh¾adávky tátu zapoèítava aj odmena
poverenej osoby.
§ 19
Spor zo zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu
(1) O spore zo zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu
medzi správcom a poverenou osobou, vrátane rozhodovania o poruení povinnosti takúto zmluvu uzavrie,
rozhoduje minister financií Slovenskej republiky na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

(1) Zmluva o vymáhaní poh¾adávky tátu zaniká
a) pripísaním výnosu z vymoenej poh¾adávky tátu na úèet
správcu; o pripísaní tohto výnosu je poverená osoba povinná správcu informova bez zbytoèného odkladu,
b) splnením dlhu správcovi,
c) uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac
odo dòa doruèenia výpovede.

(2) Návrh na rozhodnutie sporu je oprávnený poda
správca alebo poverená osoba. Návrh na rozhodnutie
sporu obsahuje najmä
a) oznaèenie úèastníkov,
b) uvedenie predmetu sporu,
c) opis rozhodujúcich skutkových okolností,
d) návrh, ako sa má v spore rozhodnú.

(2) Správca je oprávnený vypoveda zmluvu o vymáhaní poh¾adávky tátu, ak ide o vymáhanie súkromnej
poh¾adávky tátu. Poverená osoba je oprávnená zmluvu o vymáhaní poh¾adávky tátu vypoveda, ak vymáhanie poh¾adávky tátu nebolo úspené úplne alebo
èiastoène, ani pri uskutoènení vetkého, èo mono
v rámci odbornej starostlivosti spravodlivo od poverenej osoby poadova. Za výpoveï poverenej osoby sa
povauje doruèenie závereènej správy o nevymoení
poh¾adávky tátu alebo jej èasti (ïalej len závereèná
správa) správcovi.

(3) Spor je spravidla písomný. O návrhu na rozhodnutie sporu sa rozhoduje po zabezpeèení vyjadrenia
úèastníkov, spravidla do 60 dní od podania návrhu.
Ústne vyjadrenie je moné nariadi, ak je to potrebné
pre riadne zistenie skutkového stavu.

(3) Závereèná správa obsahuje najmä
a) zoznam úkonov, ktoré poverená osoba vykonala pre
vymoenie poh¾adávky tátu,
b) struèný opis dôvodov, pre ktoré poh¾adávku tátu
nebolo moné vymôc a
c) sumu nevymoenej poh¾adávky tátu.

(5) Na rozhodnutie o spore sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je
preskúmate¾né súdom.

(4) Po doruèení závereènej správy vydá správca bez
zbytoèného odkladu rozhodnutie o trvalom upustení
od vymáhania poh¾adávky tátu, ak nevznikol spor zo
zmluvy o vymáhaní poh¾adávky tátu pod¾a § 19; súhlas ministerstva financií sa nevyaduje.
(5) Po skonèení konsolidácie poh¾adávky tátu je poverená osoba povinná odovzda bez zbytoèného odkla22
23

(4) Rozhodnutie o spore je pre úèastníkov záväzné.
Rozhodnutie o spore obsahuje
a) oznaèenie predmetu sporu,
b) oznaèenie úèastníkov,
c) výrok,
d) struèné odôvodnenie rozhodnutia.

Pokuty
§ 20
(1) Ministerstvo financií a správa finanènej kontroly22)
vykonávajú vládny audit dodriavania ustanovení tohto
zákona a osobitných predpisov pri správe, nakladaní,
uplatnení a vymáhaní poh¾adávok tátu správcami a poverenou osobou. Na vládny audit sa vzahujú základné
pravidlá vládneho auditu pod¾a osobitného predpisu.23)

) Zákon è. 440/2000 Z.z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
) § 13 a 25 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) V pôsobnosti ministerstva financií je vykonávanie
vládneho auditu dodriavania ustanovení tohto zákona
a osobitných predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní poh¾adávok tátu ústrednými orgánmi
tátnej správy24) a pri uplatòovaní a vymáhaní poh¾adávok tátu poverenou osobou.

dávok tátu sú povinní kadoroène do 31. marca za
predchádzajúci kalendárny rok informova ministerstvo financií o stave vymáhania týchto poh¾adávok tátu. Obsahom informácie je suma splatnej poh¾adávky
tátu vrátane jej prísluenstva, dátum splatnosti
a suma neuhradenej èasti poh¾adávky tátu.

(3) Správa finanènej kontroly vykonáva vládny audit
dodriavania ustanovení tohto zákona a osobitných
predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní
poh¾adávok tátu správcami, ktorí nie sú uvedení v odseku 2.

(3) Na poh¾adávky tátu zo zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia za rok 1993 vrátane
penále a z príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1993 vrátane penále, ak sa v roku
1993 neuhradili vôbec, alebo sa neuhradili v správnej
výke alebo vèas sa nevzahuje § 5, 14 a 18, 22 a § 23
ods. 2.

(4) Ak ministerstvo financií alebo správa finanènej
kontroly zistia poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom, uloia pokutu
a) do 2000 eur správcovi za poruenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2, § 5 ods. 3,
§ 6 ods. 3, § 7 ods. 2 a 5, § 9 ods. 1, § 10, § 15 ods. 3,
§ 16 ods. 6, § 18 ods. 4, § 22 ods. 2,
b) do 10 000 eur správcovi za poruenie povinností
ustanovených § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 8 ods. 2,
§ 9 ods. 3, § 16 ods. 1 a 5, § 17, § 22 ods. 1,
c) do 10 000 eur poverenej osobe za poruenie povinností ustanovených § 14 ods. 4 a 5, § 16 ods. 1 a 4,
§ 18 ods. 5 a 6, § 22 ods. 1.
(5) Pri urèovaní výky pokuty sa vychádza z povahy,
závanosti, trvania a následkov poruenia povinnosti.
(6) Pri opakovanom poruení tej istej povinnosti
mono uloi pokutu vo výke dvojnásobku pokuty
pod¾a odseku 4, ak jej prvé uloenie neviedlo k náprave
a pokia¾ protiprávny stav trvá.
(7) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Pokutu mono
uloi do piatich rokov od preukázate¾ného poruenia
povinnosti.
(8) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(9) Na konanie o pokutách pod¾a tohto zákona sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 21
(1) Správca, poverená osoba a ministerstvo financií
sú oprávnení na úèely nakladania s poh¾adávkami tátu spracúva osobné údaje fyzickej osoby, ktorej práva
a povinnosti sú dotknuté týmto zákonom, a to meno,
priezvisko, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia
a údaje o majetkových pomeroch a zverejòova ich
v rozsahu ustanovenom v § 5 ods. 2.
(2) Na poh¾adávku tátu, s ktorou súvisia informácie
alebo veci, ktoré sú utajovanými skutoènosami pod¾a
osobitného predpisu25) alebo pri ktorej plnení sa musia
poui osobitné bezpeènostné opatrenia, sa nevzahuje
§ 5, 14 a 18, 22 a § 23 ods. 2. Správcovia týchto poh¾a24

(4) Ustanovenia § 5 a § 23 ods. 2 sa nevzahujú na poh¾adávky tátu pod¾a osobitných predpisov.26)
(5) Na poh¾adávku tátu, ktorá vznikla pod¾a osobitných predpisov3) z realizácie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných
z fondov Európskej únie a prostriedkov tátneho rozpoètu, ktorou je poh¾adávka
a) z príspevku, podpory alebo rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov3) v správe správcu, ktorý je poskytovate¾om, sa vzahuje § 2 písm. a) a d), § 3, § 4
ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, § 6, 9, 12, 13, 20 a 24,
b) z právoplatného rozhodnutia o poruení finanènej
disciplíny v správe správcu, ktorým je správa finanènej kontroly22) alebo Pôdohospodárska platobná
agentúra, sa vzahuje § 2 písm. a) a d), § 3, § 4 ods. 1
písm. a) a c), ods. 2, § 6, 7, 9, 12, 13, 20 a 24.
§ 22
(1) Správca je povinný do 31. decembra 2015 odplatne postúpi písomnou zmluvou na poverenú osobu
splatné poh¾adávky tátu, ktoré vznikli do 31. decembra
2013. Poverená osoba je povinná v tejto lehote postúpenie poh¾adávky tátu prija. Na postúpenie poh¾adávky
tátu sa vzahujú ustanovenia Obèianskeho zákonníka,
ak odsek 2 neustanovuje inak. Poh¾adávku tátu nie je
správca povinný postúpi, ak ide o poh¾adávku tátu,
ktorá sa vymáha v konaní pod¾a osobitných predpisov10)
alebo prebieha výkon rozhodnutia na poh¾adávku tátu
pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní. Postúpi nemono poh¾adávku tátu, ak
a) ide o poh¾adávku tátu, ktorej vymáhajúci orgán je
ustanovený osobitným predpisom,21)
b) od vymáhania poh¾adávky tátu správca trvale
upustil,
c) ide o poh¾adávku tátu, ku ktorej je uzavretá dohoda
o splátkach alebo dohoda o odklade platenia, ak § 17
neustanovuje inak,
d) ide o poh¾adávku tátu z trvajúceho zmluvného
vzahu,
e) dlníkom je správca,
f) dlníkom je poverená osoba.
(2) Právo naklada s postúpenou poh¾adávkou tátu
prechádza na poverenú osobu dòom úèinnosti zmluvy

) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
) § 97n zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
§ 60n zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
25
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o postúpení. Poverená osoba nemôe túto poh¾adávku
tátu ïalej postúpi. Správca odpíe poh¾adávku tátu
z úètovnej evidencie ku dòu úèinnosti zmluvy o postúpení. Správca je povinný odovzda poverenej osobe
vetky doklady a poskytnú vetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej poh¾adávky tátu. Postúpenie poh¾adávky tátu oznamuje dlníkovi poverená osoba. Ak je splnenie postúpenej poh¾adávky tátu
zabezpeèené záloným právom, ruèením alebo iným
spôsobom, správca je povinný o postúpení poh¾adávky
tátu informova osobu, ktorá zabezpeèenie poh¾adávky tátu poskytla; to neplatí, ak je touto osobou dlník.
Správca neruèí poverenej osobe za vymoite¾nos postúpenej poh¾adávky tátu.
§ 23
(1) Ministerstvo financií zriadi centrálny register do
1. januára 2016.
(2) Správca je povinný zabezpeèi evidenciu dlníkov
v centrálnom registri do 1. júla 2016.
§ 24
(1) Zaèaté a právoplatne neukonèené konania o poruení povinností pri správe poh¾adávok tátu pod¾a
osobitného predpisu1) sa dokonèia pod¾a osobitného
predpisu.1)
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú aj na poh¾adávky tátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015.
(3) Dohody o odklade platenia a dohody o splátkach
uzavreté pred 1. januárom 2015 sa povaujú za dohody
o odklade platenia a dohody o splátkach pod¾a tohto zákona.
Èl. II
Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej
národnej rady è. 498/1991 Zb., zákona è. 558/2001 Z. z.,
zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 219/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona è. 73/2009 Z. z., zákona
è. 104/2010 Z. z., zákona è. 114/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è.311/2013 Z. z., zákona
è.160/2014 Z. z. a zákona è. 285/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 32b ods. 2 písmeno d) znie:
d) vyúètova a uplatòova úhradu a penále z nedoplatkov úhrady (§ 32a ods. 10) postupom pod¾a osobitného predpisu;16da) úhradu a penále nemono vymáha
po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku,
v ktorom úhrada alebo jej èas a penále boli splatné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16da znie:

16da) Zákon è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
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rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona 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. 160/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996
Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona
è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona
è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002 Z. z., zákona
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 364/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 650/2005 Z. z., zákona è. 211/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 250/2007 Z. z., zákona
è. 547/2007 Z. z., zákona è. 666/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 298/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 479/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 72/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 206/2009 Z. z., zákona è. 387/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 433/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 313/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 31/2013 Z. z., zákona
è. 80/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 299/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 417/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z. a zákona è. 204/2014 Z. z. sa mení
takto:
§ 88b sa vypúa.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona
è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z.,
zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona è. 325/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
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è. 510/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012
Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 135/2013
Z. z. a zákona è. 324/2014 Z. z. sa mení takto:
1. § 6, 6a a 18j sa vypúajú.
2. V § 13e sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
3. Poznámky pod èiarou k odkazom 13, 13a, 13aa,
13aba, 13abb, 13abc, 13abd, 13abe a 23baf sa vypúajú.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995
Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa
zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 45/1998 Z. z., zákona è. 200/1998 Z. z., zákona è. 388/1999 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 442/2000 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 567/2008 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z. a zákona
è. 140/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 24a ods. 9 sa slovo vymáha nahrádza slovom
spravuje.
Èl. VI
Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení zákona è. 434/2001 Z. z., zákona è. 461/2002 Z. z., zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 102/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z. a v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 14/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 27 ods. 2 poslednej vete sa slovo vymáha nahrádza slovom spravuje.
Èl. VII
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 234/2012 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è.132/2013 Z. z., zákona è.352/2013 Z. z. a zákona
è. 371/2014 Z. z. sa mení takto:
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V § 50 ods. 9 tretej vete sa slovo vymáha nahrádza
slovom spravuje.
Èl. VIII
Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 386/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 381/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012
Z. z. a zákona è.132/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. v) sa slovo vymáha nahrádza
slovom spravuje.
2. Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
§ 21b
(1) Pri nakladaní s poh¾adávkami Slovenskej republiky vzniknutými v rámci pôsobností tátnej pokladnice pod¾a § 6, okrem § 6 ods. 1 písm. v), a agentúry pod¾a
§ 17 alebo pri èinnostiach v súvislosti s týmito pôsobnosami sa postupuje pod¾a právnych predpisov,
vzahujúcich sa na predmetné pôsobnosti alebo èinnosti a pri vymáhaní týchto poh¾adávok sa postupuje
pod¾a osobitných predpisov.29c)
(2) Na nakladanie s poh¾adávkami pod¾a odseku 1
a na vymáhanie poh¾adávok pod¾a odseku 1 sa osobitný predpis nevzahuje.29d).
Poznámky pod èiarou k odkazu 29c a 29d znejú:

29c) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích
predpisov, 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.
29d
) Zákon è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IX
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 534/2005
Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona è. 659/2005
Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona è. 198/2007
Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona è. 323/2007
Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 165/2008
Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 390/2009
Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona è. 57/2010 Z. z.,
zákona è. 403/2010 Z. z., zákona è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 223/2012 Z. z., zákona
è. 287/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 436/2013 Z. z., zákona
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è. 102/2014 Z. z., zákona è. 292/2014 Z. z. a zákona
è. 324/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

Èl. XIII

§ 26 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) tátne rozpoètové organizácie a tátne príspevkové organizácie môu obstara osobný automobil39a)
urèený výluène na prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, prièom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu
sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzahuje na obstaranie
osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslunom rozpoètovom roku..

Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení zákona è. 266/2009 Z. z., zákona è. 57/2010 Z. z., zákona
è. 116/2011 Z. z., zákona è. 71/2012 Z. z., zákona
è. 111/2012 Z. z. a zákona è. 292/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:

Poznámka pod èiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebite¾ských informácií
o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov..

Èl. X

V § 46af sa za slovo právoplatnos vkladá slovo od.
Èl. XIV
Zákon è. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 506/2013 Z. z. a zákona è. 115/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 7 znie:

Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 213/2014 Z. z. a zákona è. 373/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 34 druhej vete sa slovo vymáha nahrádza slovom spravuje.

§ 7
Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutoèòuje
ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2)
Ministerstvo je oprávnené vykona konsolidáciu poh¾adávok tátu vzniknutých z rozhodnutia okresného úradu pod¾a osobitného predpisu.2a) Ministerstvo je oprávnené odplatne postúpi písomnou zmluvou na
právnickú osobu so 100 % majetkovou úèasou tátu,
ktorej predmetom podnikania je konsolidácia poh¾adávok verejného sektora, splatné poh¾adávky tátu, ktoré
vznikli do 31. decembra 2013..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 14 zákona è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. XI
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 276/2007
Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona è. 461/2008
Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 459/2012
Z. z. a zákona è. 153/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 48 ods. 10 sa slovo vymáha nahrádza slovom
spravuje.
Èl. XII
Zákon è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie,
verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel,
multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(audiovizuálny zákon) v znení zákona è. 498/2009
Z. z., zákona è. 532/2010 Z. z. a zákona è. 373/2013
Z. z. sa mení takto:
V § 45 ods. 9 sa slovo vymáha nahrádza slovom
spravuje.

2. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:
§ 9b
Poh¾adávky, ktoré preli na ministerstvo pod¾a § 9 alebo
osobitného predpisu,4) alebo preli na ministerstvo zruením tátnych rozpoètových organizácií pod¾a osobitného
predpisu5) zanikajú 1. januára 2015, ak neboli uspokojené a jednotlivá výka poh¾adávky je niia ako priemerné
náklady na vymoenie obdobných poh¾adávok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Zákon è. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej
tátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) § 21 ods. 13 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

Èl. XV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 4. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch
na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 551/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 136/2013 Z. z., zákona
è. 219/2014 Z. z. a zákona è. 263/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 38 ods. 16 písmeno a) znie:

a) v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového
bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo.
2. V § 40 ods. 23 sa slovo poskytovaná nahrádza
slovom pobytová a na konci sa pripája táto veta: To
neplatí, ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje pobytová sociálna sluba v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového
bývania.1a).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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376
ZÁKON
zo 4. decembra 2014,
ktorým sa dopåòa zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 332/210 Z. z., zákona è. 551/2010 Z. z., zákona
è. 50/2012 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 413/2012 Z. z., zákona è. 485/2013 Z. z., zákona
è. 185/2014 Z. z. a zákona è. 219/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 110v sa vkladá § 110w, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 110w
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. februára 2015
(1) Ustanovenia § 38 ods. 7 a § 65 ods. 6 písm. f) a g)
sa od 1. februára 2015 neuplatòujú, ak poskytovate¾
sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou, ktorý poskytoval
túto sociálnu slubu k 31. decembru 2013 a ktorý po
1. januári 2014 postupoval pod¾a § 110g písm. a), zmení
v domove sociálnych sluieb poèet miest tak, e v tomto
objekte zariadenia zmení poèet miest v zariadení pre
seniorov alebo v pecializovanom zariadení alebo zmení poèet miest v týchto druhoch sociálnych sluieb súèasne, a nepresiahne poèet miest, ktoré mal poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a
stavu registra k 31. decembru 2013; § 35 ods. 4 a § 39
ods. 5 sa v tomto prípade neuplatòujú.

(2) Ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5
sa od 1. februára 2015 neuplatòujú, ak poskytovate¾
sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou, ktorý poskytoval
túto sociálnu slubu k 31. decembru 2013 a ktorý po
1. januári 2014 nepostupoval pod¾a § 110g písm. a),
a) zmení v domove sociálnych sluieb poèet miest tak,
e v tomto objekte zariadenia zaène poskytova po
31. januári 2015 aj sociálnu slubu v zariadení pre
seniorov alebo sociálnu slubu v pecializovanom
zariadení alebo tieto druhy sociálnych sluieb súèasne, a nepresiahne poèet miest, ktoré mal v domove sociálnych sluieb pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa v tomto
prípade neuplatòuje,
b) skonèí poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb a v tomto objekte zariadenia zaène
po 31. januári 2015 poskytova sociálnu slubu
v zariadení pre seniorov alebo sociálnu slubu v pecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych
sluieb súèasne, a nepresiahne poèet miest, ktoré
mal v domove sociálnych sluieb pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) sa
v tomto prípade neuplatòuje.
(3) Ustanovenie § 110g sa od 1. februára 2015 neuplatòuje.
(4) Konanie vo veci zápisu do registra zaèaté pred
1. februárom 2015 pod¾a zákona úèinného do 31. januára 2015, ktoré nebolo skonèené do 31. januára 2015,
sa dokonèí pod¾a zákona úèinného od 1. februára
2015..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 9. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.

Èl. I

4. V § 65 ods. 6 sa èíslovka 10 nahrádza èíslovkou 7.

Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 462/2008 Z. z., zákona è. 37/2009
Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona è. 37/2011 Z. z.,
zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z., zákona è. 464/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 330/2014 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 13 ods. 5 sa za slovo kolám vkladá èiarka,
slová pod¾a tohto zákona sa nahrádzajú slovami
v ktorých sa vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie, a na konci sa pripájajú tieto slová:
alebo poskytne finanèné prostriedky na ich zakúpenie
pod¾a osobitného predpisu.14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 7 ods. 18 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 377/2014 Z. z..

2. V § 13 ods. 6 sa za slová v kolách vkladá èiarka,
slová pod¾a tohto zákona sa nahrádzajú slovami
v ktorých sa vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie, a na konci sa pripája táto veta: Ministerstvo kolstva môe v priebehu kalendárneho roka
poskytnú kolám, v ktorých sa vzdelávanie povauje
za sústavnú prípravu na povolanie, finanèné prostriedky na zakúpenie uèebníc odporúèaných ministerstvom
kolstva pod¾a osobitného predpisu.14a).
3. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ministerstvo kolstva zverejòuje a pod¾a potreby
aktualizuje na svojom webovom sídle pod¾a roèníkov
a druhu koly
a) zoznam schválených uèebníc, schválených uèebných textov, schválených pracovných zoitov a odporúèaných uèebníc, na zakúpenie ktorých poskytne kolám finanèné prostriedky, a
b) zoznam schválených uèebníc, schválených uèebných textov, schválených pracovných zoitov, ktoré
poskytne kolám bezplatne..

Èl. II
Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 81/2013 Z. z., zákona
è. 464/2013 Z. z. a zákona è. 307/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo a za slovom (ministerstvo) nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová: a na poskytnutie príspevku kolám, v ktorých
sa vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na zakúpenie schválených uèebníc, schválených uèebných textov, schválených pracovných zoitov
a odporúèaných uèebníc (ïalej len príspevok na uèebnice) pod¾a osobitného predpisu,20b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b) § 13 ods. 5 a 7 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona
è. 377/2014 Z. z..

2. V § 6c sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) výstavbu, prístavbu, rekontrukciu a modernizáciu
materských kôl a kolských zariadení..
3. V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová odseku 1 písm. a) a c) a g) nahrádzajú slovami odseku 1
písm. a) a c), g) a k).
4. § 7 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Ministerstvo môe prideli z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaïovate¾ovi
koly1) príspevok na uèebnice uvedené v zozname
schválených uèebníc, schválených uèebných textov,
schválených pracovných zoitov a odporúèaných uèebníc pod¾a osobitného predpisu.24fa) Príspevok na uèebnice sa pridelí pod¾a poètu iakov jednotlivých roèníkov
koly1) pod¾a stavu k 15. septembru beného kolského
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roka alebo pod¾a stavu k 15. septembru nového kolského roka a výky príspevku na uèebnice na iaka prísluného roèníka a druhu koly urèeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle
v závislosti od disponibilného objemu finanèných prostriedkov ministerstva. Príspevok na uèebnice je úèelovo urèený..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24fa znie:

24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona
è. 377/2014 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore
portu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 462/2008 Z. z., zákona è. 528/2010 Z. z.
a zákona è. 1/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie (ïalej len
zmluva).
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2. V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová vzniknutých po podpise zmluvy.
3. V § 11d ods. 1 písm. d) sa za slovo zmluvy vkladajú slová o poskytnutí dotácie (ïalej len zmluva).
Èl. IV
Zákon è. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony v znení zákona è. 325/2012 Z. z. sa mení
takto:
V èl. VII sa slová 1. januára 2015 nahrádzajú slovami 1. januára 2016.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

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 zruuje nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 229/2003 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti oznaèovania elektrických rúr na peèenie pre domácnos
energetickým títkom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z. nariaïuje:

§2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§1
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
oznaèovania elektrických rúr na peèenie pre domácnos energetickým títkom.

§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 378/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie rúr na peèenie a odsávaèov pár pre domácnos energetickými
títkami (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2014).

Strana 3324

Zbierka zákonov è. 379/2014

Èiastka 111

379
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014,
ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej
registraènej pokladnice s informaènými systémami finanènej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu zákona è. 289/2008
Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 218/2014 Z. z.
ustanovuje:
§1
On-line pripojenie elektronickej registraènej pokladnice s informaènými systémami finanènej správy má
a) umoni dodatoèné pripojenie komunikaèného zariadenia k elektronickej registraènej pokladnici, prièom komunikaèným zariadením je technické zariadenie riadené vstavaným registraèným programom1)

alebo vstavaným riadiacim programom komunikaèného zariadenia; vstavaným riadiacim programom
komunikaèného zariadenia je program riadiaci prenos vybraných údajov z elektronickej registraènej
pokladnice do informaèných systémov finanènej
správy v súlade s osobitným predpisom,2)
b) zabezpeèi umiestnenie komunikaèného zariadenia
tak, aby toto zariadenie bolo v elektronickej registraènej pokladnici v èasti neprístupnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie3) predáva tovar alebo poskytuje
slubu, a aby spolu s elektronickou registraènou
pokladnicou tvorili jeden funkèný celok.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

v z. Radko Kuruc v. r.

1

) § 2 písm. d) zákona è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
2
) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
3
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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380
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) pod¾a § 6 ods. 6 a § 7 ods. 4 zákona è. 335/2014 Z. z. o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje podrobnosti o
a) podmienkach a náleitosti vyhlásenia skúky
odbornej spôsobilosti rozhodcu (ïalej len skúka),
zoznam dokladov, ktoré má uchádzaè o funkciu rozhodcu predloi, spôsob vykonania skúky, podrobnosti o písomnej èasti skúky a o ústnej èasti skúky,
spôsob vyhodnotenia výsledkov skúky, náleitosti
zápisnice o priebehu skúky (ïalej len zápisnica)
a podrobnosti o písomnom osvedèení o výsledku
skúky,
b) ïalom vzdelávaní rozhodcov a o preskúavaní rozhodcov ministerstvom.
Skúka
§2
Vyhlásenie skúky
(1) Termín skúky ministerstvo zverejòuje na svojom
webovom sídle najmenej dva mesiace pred jej konaním.
(2) Vyhlásenie skúky obsahuje
a) oznaèenie okruhu osôb, ktoré sa môu na skúke
zúèastni, vrátane zákonných predpokladov úèasti
na skúke,
b) zoznam predkladaných dokladov,
c) struèný popis spôsobu vykonania skúky,
d) lehotu na podanie iadosti o vykonanie skúky
a ïalích predkladaných dokladov pod¾a § 3,
e) termín a miesto uskutoènenia skúky.
§3
iados o vykonanie skúky
(1) iados o vykonanie skúky môe poda fyzická
osoba, ktorá spåòa predpoklady pod¾a § 5 ods. 1 zákona
(ïalej len uchádzaè). Na iadosti o vykonanie skúky
doruèené po lehote na ich podanie sa neprihliada; o tejto skutoènosti ministerstvo uchádzaèa upovedomí.
(2) K iadosti o vykonanie skúky je potrebné priloi

a) profesijný ivotopis,
b) kópiu dokladu totonosti,
c) doklad o získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa v tudijnom odbore právo na právnickej
fakulte vysokej koly v Slovenskej republike alebo
uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou
kolou, alebo ich úradne osvedèenú kópiu,
d) potvrdenie o výkone právnickej praxe v trvaní aspoò
pä rokov,
e) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
f) èestné vyhlásenia o splnení podmienok dôveryhodnosti a doklady preukazujúce
1. splnenie podmienky dôveryhodnosti pod¾a § 8
ods. 3 písm. b) zákona s oh¾adom na vykonávanú
právnickú prax uchádzaèa,
2. splnenie podmienky dôveryhodnosti pod¾a § 8
ods. 3 písm. c) zákona,
g) doklad o úhrade správneho poplatku za vykonanie
skúky,
h) kontaktné údaje v rozsahu adresa na doruèovanie,
telefónne èíslo a emailová adresa.
(3) Ak uchádzaè na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doruèenia výzvy nedoplní vetky doklady pod¾a odseku 2, ministerstvo uchádzaèovi
úèas na skúke neumoní a vyèiarkne ho zo zoznamu
uchádzaèov; o tejto skutoènosti musí by uchádzaè ministerstvom pouèený. Vyèiarknutie zo zoznamu uchádzaèov ministerstvo uchádzaèovi bezodkladne písomne oznámi.
(4) Ministerstvo uchádzaèa zo zoznamu uchádzaèov
vyèiarkne aj vtedy, ak sa nezúèastní na skúke alebo
na niektorej jej èasti.
Obsahové zameranie skúky
a spôsob jej vykonania
§4
(1) Skúkou sa overujú odborné znalosti uchádzaèa
z obèianskeho práva, obchodného práva, veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a, práva Európskej únie, veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie
v spotrebite¾ských sporoch a rozhodovacej èinnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie.
(2) Písomná èas skúky, ktorá pozostáva z písomného testu a prípadovej túdie, sa koná v jeden deò a ústna èas skúky sa koná v jeden deò s odstupom najme-
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nej jedného týdòa od skonèenia písomnej èasti
skúky.
§5
Písomný test
(1) Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením
jedného bodu za kadú správne zodpovedanú otázku.
Èasový limit na vyznaèenie odpovedí je 30 minút.
(2) Písomný test zostavuje ministerstvo.
§6
Prípadová túdia
(1) Prípadová túdia obsahuje opis monej, prípadne
skutoènej situácie, ktorej písomné rieenie vypracuje
uchádzaè vrátane vypracovania písomností v rozhodcovskom konaní, ktorých vypracovanie je potrebné,
a prípravy rozhodcovského rozhodnutia. Pri vypracúvaní písomného rieenia prípadovej túdie mono pouíva nekomentované znenia veobecne záväzných
právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.
(2) Èasový limit na vypracovanie písomného rieenia
prípadovej túdie je tri hodiny. Za písomné rieenie prípadovej túdie mono získa najviac 40 bodov.
(3) Prípadovú túdiu zostavuje ministerstvo.
§7
(1) Pre úèas na ústnej èasti skúky je potrebné získa z
a) písomného testu aspoò 24 bodov,
b) prípadovej túdie aspoò 24 bodov.

Èiastka 111

èlenov skúobnej komisie zamerané na prípadovú túdiu.
(3) Kadý èlen skúobnej komisie hodnotí uchádzaèa
v ústnej èasti skúky pridelením bodov v rozpätí od
nula do 12 bodov, prièom najvyím hodnotením je
12 bodov.
(4) Ústna èas skúky je verejná.
(5) Do miestnosti, kde sa uskutoèòuje ústna èas
skúky, vstupujú uchádzaèi jednotlivo pod¾a poradia,
ktoré urèí skúobná komisia rebom. Uchádzaè, ktorý
absolvoval ústnu èas skúky, môe by prítomný pri
odpovedi nasledujúcich uchádzaèov.
§9
Postup skúobnej komisie pri hodnotení
a vyhlásení výsledkov skúky
(1) Po skonèení ústnej èasti skúky kadý èlen skúobnej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a) poèet bodov, ktoré uchádzaè získal pod¾a § 7 ods. 1,
b) poèet bodov pridelených v ústnej èasti skúky a
c) struèné odôvodnenie hodnotenia uchádzaèa.
(2) Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho kadý èlen
skúobnej komisie odovzdá predsedovi skúobnej komisie. Predseda skúobnej komisie pred èlenmi skúobnej komisie zistí mená neúspených uchádzaèov.
Neúspeným uchádzaèom je uchádzaè, ktorý získal
v ústnej èasti skúky menej ako 36 bodov, a ak sa na
ústnej èasti skúky nezúèastnil niektorý èlen skúobnej komisie, menej ako 29 bodov.
(3) Na základe vyhodnotenia poètu získaných bodov
zostaví predseda skúobnej komisie zoznam úspených uchádzaèov.

(2) Skúobná komisia po vyhodnotení písomného
testu urèí pod¾a poètu dosiahnutých bodov
a) úspených uchádzaèov, ktorí sa zúèastnia na vypracovaní prípadovej túdie, a
b) neúspených uchádzaèov.

(4) Výsledky skúky a zoznam úspených uchádzaèov a neúspených uchádzaèov skúobná komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzaèom bezprostredne po
zostavení zoznamu pod¾a odseku 3. O priebehu skúky
skúobná komisia vyhotoví zápisnicu.

(3) Skúobná komisia po vyhodnotení prípadovej
túdie urèí pod¾a poètu dosiahnutých bodov
a) úspených uchádzaèov, ktorí sa zúèastnia na ústnej
èasti skúky, a
b) neúspených uchádzaèov.

(5) Na skúke prospeli úspení uchádzaèi. Úspeným uchádzaèom predseda skúobnej komisie odovzdá osvedèenie o výsledku skúky.

(4) Skúobná komisia verejne oznámi a informuje
uchádzaèov o úspených a neúspených uchádzaèoch
pod¾a odsekov 2 a 3 bezodkladne po vyhodnotení príslunej èasti skúky.

Náleitosti zápisnice

§8
Ústna èas skúky
(1) Ústna èas skúky pozostáva z dvoch otázok zameraných na právne znalosti a schopnos uchádzaèa
aplikova právo pri rozhodovaní spotrebite¾ských sporov. Otázky si uchádzaè vyrebuje z otázok pripravených ministerstvom. Pred odpoveïou má uchádzaè
právo na prípravu v trvaní 15 minút. Èas trvania odpovede uchádzaèa nepresiahne dve hodiny.
(2) Súèasou ústnej èasti skúky môu by aj otázky

§ 10

(1) Zápisnica obsahuje
a) údaj o dátume, èase a mieste konania skúky,
b) zloenie skúobnej komisie v rozsahu titul, meno
a priezvisko vrátane oznaèenia predsedu skúobnej
komisie a struèný záznam o vo¾be predsedu komisie,
c) zoznam uchádzaèov prihlásených na skúku, ako aj
zoznam uchádzaèov vyèiarknutých zo zoznamu
uchádzaèov,
d) struèný opis priebehu ústnej èasti skúky,
e) zoznam úspených uchádzaèov a neúspených
uchádzaèov vrátane poètu získaných bodov a hodnotenia èlenov skúobnej komisie,
f) dátum, èas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov
skúky,
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g) meno a priezvisko èlena skúobnej komisie, ktorý
zápisnicu spísal,
h) vlastnoruèné podpisy vetkých èlenov skúobnej
komisie.
(2) Zápisnica ïalej obsahuje struèný a presný záznam z kadého hlasovania skúobnej komisie, ktoré
sa uskutoènilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.
(3) Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnos zodpovedá èlen skúobnej komisie poverený predsedom skúobnej komisie.
(4) Zápisnicu po preèítaní vlastnoruène podpisujú
vetci èlenovia skúobnej komisie. Ak niektorý z èlenov
odmietne zápisnicu podpísa, poznamená sa táto skutoènos v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je
známy. Ak zo závaných dôvodov niektorý z èlenov skúobnej komisie nemôe zápisnicu podpísa, poznamená sa táto skutoènos v zápisnici.

nisterstva zverejní oznámenie o organizovaní odborného seminára rozhodcov. Oznámenie obsahuje najmä
a) oznaèenie poverenej osoby, uvedenie èasu a miesta
konania odborného seminára,
b) témy, obsahové zameranie a program odborného seminára s uvedením odborných garantov a lektorov
odborného seminára,
c) uvedenie podmienok alebo odkaz na miesto, kde sú
zverejnené podmienky úèasti a vydania osvedèenia
o úèasti na odbornom seminári,
d) informácie o ïalích organizaèných podrobnostiach
konania odborného seminára.
(5) Na odbornom seminári sa vdy zúèastòuje aj zástupca ministerstva; od zástupcu ministerstva nemono iada splnenie podmienok na úèas na odbornom
seminári.
§ 12

(5) Zápisnica a hodnotiace hárky èlenov skúobnej
komisie sú súèasou spisu ministerstva o skúke.
Ïalie vzdelávanie rozhodcov
§ 11
Odborný seminár
(1) Ministerstvo organizuje odborný seminár ako súèas ïalieho vzdelávania rozhodcov prostredníctvom
Justiènej akadémie Slovenskej republiky alebo inej poverenej právnickej osoby (ïalej len poverená osoba),
najmä právnickej fakulty vysokej koly pôsobiacej
v Slovenskej republike.
(2) Predmetom odborného seminára sú najmä aktuálne zmeny veobecne záväzných právnych predpisov
obèianskeho práva, obchodného práva, veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a, práva Európskej únie, veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie
v spotrebite¾ských sporoch a aktuálny vývoj rozhodovacej èinnosti súdov Slovenskej republiky a súdov
Európskej únie.
(3) Poverená osoba zabezpeèí, aby odborný seminár
garantovali a viedli odborníci z právnej praxe alebo vysokokolskí uèitelia aktívne pôsobiaci v oblasti problematiky ochrany práv spotrebite¾a a prípadne aj zamestnanci ministerstva, ak to poverenej osobe oznámi
ministerstvo.
(4) Ministerstvo najmenej jeden mesiac pred uskutoènením ïalieho vzdelávania na webovom sídle mi-
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Správa z odborného seminára
Poverená osoba v lehote jedného mesiaca od uskutoènenia odborného seminára zale ministerstvu písomnú správu o jeho obsahu, priebehu a záveroch. Zo
správy musí by zrejmý zoznam úèastníkov, odborných
garantov a lektorov; súèasou správy je aj zoznam
úèastníkov, ktorým bolo po splnení podmienok vystavené osvedèenie o úèasti na odbornom seminári.
Preskúanie rozhodcov ministerstvom
§ 13
Oznámenie o preskúaní a preskúanie
(1) Ministerstvo urèuje termín preskúania na základe poètu rozhodcov, voèi ktorým sa preskúanie nariadi.
(2) Ministerstvo doruèí rozhodcovi oznámenie o preskúaní do vlastných rúk najneskôr mesiac pred termínom preskúania.
§ 14
Pri preskúaní rozhodcov sa postupuje pod¾a ustanovení o skúke.
§ 15
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Tomá Borec v. r.
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381
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 15 ods. 16 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) vydalo
opatrenie z 15. decembra 2014 è. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013
è. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.
Opatrenie ustanovuje kritériá vyhodnocovania iadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na
úèel sociálneho bývania pod¾a § 4 ods.1 zákona, na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a § 5 písm. a), b) a c) zákona a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu pod¾a § 6 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky www.mindop.sk a mono doò nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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382
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb pod¾a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov vydal
výnos z 15. decembra 2014 è. 1/2014, ktorým sa mení výnos Potového regulaèného úradu è. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a urèujú sa maximálne ceny univerzálnej sluby a potového platobného styku pre vnútrotátny potový styk.
Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a urèujú sa maximálne ceny univerzálnej sluby a potového platobného styku pre vnútrotátny potový styk v rozsahu udelenej potovej licencie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.teleoff.gov.sk a mono doò nazrie na Úrade pre
reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb.
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383
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 12 ods. 7 písm. a) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 10. decembra 2014 è. MF/025384/2014-321, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 è. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finanèných prostriedkov v hotovosti pre klientov tátnej pokladnice (oznámenie è. 7/2013 Z. z.) v znení
výnosu zo 14. mája 2014 è. MF/003114/2014-321 (oznámenie è. 134/2014 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Výnos sa uvádza v è. 12/2014 Finanèného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do výnosu mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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384
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 10. decembra 2014 è. MF/23601/2014-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 è. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto
a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky pre úètovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoloènosti, dôchodkové správcovské spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné intitúcie v znení opatrenia
z 11. decembra 2013 è. MF/18020/2013-74.
Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 è. MF/26133/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky pre úètovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoloènosti, dôchodkové správcovské spoloènosti,
doplnkové dôchodkové spoloènosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné intitúcie
(oznámenie è. 564/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2013 è. MF/18020/2013-74 (oznámenie è. 479/2013
Z. z.) na úèel, aby sa osobná pôsobnos opatrenia rozírila o intitúcie elektronických peòazí a subjekty kolektívneho
investovania s právnou subjektivitou.
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. decembra 2014.
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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