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98
ZÁKON
z 19. marca 2014
o krátkodobom nájme bytu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje právne vzahy súvisiace
s krátkodobým nájmom bytu.

b)

(2) Tento zákon sa nevzahuje na nájomné pomery
v bytoch obstaraných pod¾a osobitných predpisov,1) na
nájomné pomery v sluobných bytoch, v bytoch osobitného urèenia, v bytoch nachádzajúcich sa v domoch
osobitného urèenia pod¾a osobitného predpisu,2)
v drustevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí,3)
vyích územných celkov4) a vo vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, mesta Koice
a ich mestských èastí.

c)

§2
Krátkodobým nájmom bytu sa na úèely tohto zákona
rozumie nájom zaloený nájomnou zmluvou, ktorá je
uzavretá pod¾a tohto zákona, spåòa náleitosti pod¾a
§ 3 a na základe ktorej nájom vrátane jeho predåení trvá najviac es rokov.
§3
Nájomná zmluva
(1) Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímate¾ prenecháva nájomcovi
za nájomné byt alebo jeho èas do uívania, a to na
dobu urèitú, najdlhie na dva roky. Krátkodobý nájom
bytu mono na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predåi najviac na ïalie dva roky,
a to dvakrát.
(2) Nájomná zmluva musí ma písomnú formu
a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie.
(3) Nájomná zmluva musí obsahova najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
1

d)

e)
f)

1. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
2. obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum
narodenia, miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a,
3. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto kona,
oznaèenie predmetu nájmu a rozsah uívania predmetu nájmu,
urèenie alebo spôsob urèenia výky nájomného
a výky úhrad za plnenia poskytované s uívaním
bytu a jeho prísluenstva,
opis stavu bytu, opis prísluenstva a vybavenia
bytu, ako aj opis závad bytu, jeho prísluenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímate¾ovi známe v èase
uzavretia nájomnej zmluvy,
urèenie doby nájmu,
vyhlásenie nájomcu, e si je vedomý skutoènosti, e
nájomná zmluva sa uzaviera pod¾a tohto zákona.

(4) Predmet nájmu alebo jeho èas je nájomca oprávnený prenecha do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímate¾a a najdlhie na dobu nájmu.
(5) Ak prenajímate¾ nesplní povinnos registrácie
pod¾a osobitného predpisu,5) spravuje sa nájom týmto
zákonom okrem ustanovení § 7 ods. 1 a 4 a § 9 ods. 1;
po márnom uplynutí lehoty na registráciu sa pouijú
ustanovenia § 711 ods. 1, 3 a 6 Obèianskeho zákonníka
a tento zákon. Prenajímate¾ je povinný nájomcovi splnenie registraènej povinnosti preukáza.
§4
Nájomné a úhrada za plnenia poskytované
s uívaním bytu a jeho prísluenstva
(1) Zmluvné strany si dohodnú aj výku platieb, rozsah, spôsob výpoètu úhrady za plnenia poskytované
s uívaním bytu a prísluenstva, spôsob ich platenia,
ako aj prípady, v ktorých je prenajímate¾ oprávnený
jednostranne zmeni výku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu a jeho prísluenstva. Dôvodom zmeny môe by zmena cien dodávaných sluieb spojených s uívaním bytu alebo

) Zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
Zákon è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
Zákon è. 150/2013 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania.
2
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení neskorích predpisov.
5
) § 49a ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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oèakávaná priemerná roèná miera inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku a prenajímate¾ je oprávnený zmeni výku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu a jeho prísluenstva vdy
najviac o nárast cien alebo inflácie.
(2) Úhrada za plnenia poskytované s uívaním bytu
alebo preddavok na ne sa platí spolu s nájomným, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
§5
Peòaná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môu v nájomnej zmluve dohodnú na peòanej zábezpeke, ktorá slúi na zabezpeèenie prípadných poh¾adávok prenajímate¾a voèi nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za
plnenia poskytované s uívaním bytu a prísluenstva,
z dôvodu spôsobenej kody na byte alebo jeho zariadení
alebo v súvislosti s inými poh¾adávkami súvisiacimi
s uívaním bytu.
(2) Výka zábezpeky nesmie prekroèi trojnásobok
mesaèného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímate¾a je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca
odo dòa jej doruèenia doplni peòanú zábezpeku do
pôvodne dohodnutej výky, ak prenajímate¾ preukázate¾ne pouije peòanú zábezpeku alebo jej èas na
úhradu svojich splatných poh¾adávok voèi nájomcovi
v súlade s odsekom 1.
(3) Po skonèení nájomného pomeru pod¾a tohto zákona je prenajímate¾ povinný vráti nájomcovi nevyèerpanú èas peòanej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dòa, keï nájomca vypratal byt
a vysporiadal s prenajímate¾om nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak.
Zánik nájmu bytu
§6
Krátkodobý nájom bytu zanikne
a) uplynutím èasu, na ktorý bol dohodnutý,
b) písomnou dohodou medzi prenajímate¾om a nájomcom,
c) písomnou výpoveïou jednej zo zmluvných strán za
podmienok uvedených v tomto zákone,
d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej
zo zmluvných strán za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo pod¾a tohto zákona; nájomná
zmluva sa zruuje okamihom doruèenia odstúpenia
od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane,
e) zánikom predmetu nájmu.
6
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§7
(1) Prenajímate¾ môe vypoveda krátkodobý nájom
bytu, ak
a) nájomca alebo ten, kto s ním v byte ije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímate¾a pokodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo
spoloèné èasti, spoloèné zariadenia domu alebo inak
hrubo poruuje dobré mravy alebo domový poriadok
v dome, v ktorom sa byt nachádza,
b) nájomca riadne a vèas nezaplatil nájomné alebo
úhrady za plnenia poskytované s uívaním bytu za
èas dlhí ako dva mesiace,
c) nájomca napriek písomnej výzve prenajímate¾a nedoplnil peòanú zábezpeku do pôvodnej výky,
d) nájomca uíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým úèelom,
e) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej
zmluve, pre ktorý nemono spravodlivo poadova
trvanie nájomného pomeru.
(2) Nájomca môe vypoveda krátkodobý nájom bytu,
ak
a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté
uívanie a táto skutoènos nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním ijúcich v byte,
b) dolo k ukonèeniu jeho pracovného pomeru, sluobného pomeru, tátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,6)
c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie pod¾a osobitného predpisu7) alebo
d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej
zmluve, pre ktorý nemono spravodlivo poadova
trvanie nájomného pomeru.
(3) Ak bola daná písomná výpoveï, skonèí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni,
v ktorom bola druhej zmluvnej strane doruèená výpoveï. Výpovedná lehota nesmie by kratia ako jeden
mesiac, v prípade písomnej výpovede z dôvodov pod¾a
odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo odseku 2
písm. a) kratia ako pätnás dní. V prípade, ak sa v dôsledku poruenia registraènej povinnosti prenajímate¾a pod¾a osobitného predpisu5) uplatní reim pod¾a § 3
ods. 5, platí, e výpovedná lehota v prípade výpovede zo
strany prenajímate¾a nesmie by kratia ako dva mesiace.
(4) Ak nájomca napriek písomnému upozorneniu
opakovane poruuje povinnosti, ktorých poruenie by
inak zakladalo právo prenajímate¾a ukonèi nájomný
pomer výpoveïou, je prenajímate¾ od nájomnej zmluvy
oprávnený odstúpi.
(5) Nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpi, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté uívanie alebo ak prenajímate¾
v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výku ná-

) Napríklad § 59 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov, § 70 ods. 1 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej
slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 46 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 443/2010 Z. z. v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
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jomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním
bytu a jeho prísluenstva.
§8
Vypratanie bytu

súde neplatné skonèenie nájmu úspene uplatní, právo na primerané finanèné zadosuèinenie. Primerané
finanèné zadosuèinenie sa urèi s prihliadnutím na závanos a rozsah spôsobenej ujmy, trvanie protiprávneho stavu a mieru protiprávneho zásahu do práv
zmluvnej strany.

(1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vyprata
byt a ten odovzda prenajímate¾ovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dòu skonèenia
nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak.
(2) Ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímate¾ovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní
odo dòa skonèenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dòa skonèenia nájmu, ak nájomný pomer skonèil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímate¾ oprávnený na úèely zabezpeèenia poh¾adávok
pod¾a § 5 ods. 1 zadra hnute¾né veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúèené z exekúcie. Prenajímate¾ je oprávnený zadra hnute¾né veci
nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná èas peòanej zábezpeky nepostaèuje na
uspokojenie poh¾adávok pod¾a § 5 ods. 1.
§9
(1) Neplatnos skonèenia krátkodobého nájmu bytu
má zmluvná strana právo uplatni na súde v lehote
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej
zmluvy. Úèinky právneho úkonu smerujúceho k skonèeniu nájmu nie sú podaním aloby dotknuté.
(2) V prípade neplatného skonèenia nájmu je zmluvná strana, ktorá neplatné skonèenie nájmu spôsobila,
povinná napravi tento stav uvedením do predolého
stavu a nahradi kodu, ktorá druhej strane vznikla.
Ak nie je uvedenie do predolého stavu moné, zmluvnej strane nevznikne nárok na náhradu kody alebo
náhrada kody nie je s oh¾adom na závanos spôsobenej ujmy postaèujúca, má zmluvná strana, ktorá na

Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 10
(1) Na nájomnú zmluvu uzavretú pod¾a tohto zákona
sa vzahujú ustanovenia Obèianskeho zákonníka, ak
odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Nájom pod¾a tohto zákona sa nespravuje ustanoveniami § 663, § 666 ods. 1, § 671, § 672 ods. 2 druhej
vety, § 676, 677, 679, § 680 ods. 1, § 685, 686, § 687
ods. 3, § 696, § 703 ods. 2, § 704 ods. 2, § 705 ods. 2,
§ 706, § 707 ods. 2, § 709, 710, § 711 ods. 1, 3 a 6,
§ 712, 712a, 712c a 714 a § 717 a 719 Obèianskeho
zákonníka ak tento zákon v § 3 ods. 5 neustanovuje
inak.
(3) Na doruèovanie písomnej výpovede a písomného
odstúpenia od nájomnej zmluvy a iných písomností
pod¾a tohto zákona sa pouijú ustanovenia osobitného
predpisu,8) ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Nájom zaloený nájomnou zmluvou uzavretou pred
1. májom 2014 sa spravuje právnymi predpismi úèinnými pred 1. májom 2014.
§ 12
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

8

) § 46 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
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99
ZÁKON
z 19. marca 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákona è. 455/2004 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona
è. 333/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 494/2009 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 4 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) ochranu majetku tátu v správe alebo uívaní ministerstva obrany..
2. § 4 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ozbrojené sily sa podie¾ajú na príprave obèanov

na obranu tátu, na výchove obyvate¾stva k vlastenectvu, na rozvíjaní vojenských tradícií a na zabezpeèení
kultúrnych, vzdelávacích, portových a spoloèenských
podujatí k tomu organizovaných..
3. V § 4c odsek 7 znie:
(7) O pouití opatrenia pod¾a odseku 3 rozhoduje
minister obrany a v èase jeho neprítomnosti na základe
poverenia predsedu vlády minister vnútra Slovenskej
republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo iný èlen vlády..
4. V § 7 ods. 10 sa slová z velite¾stva pozemných síl,
velite¾stva vzduných síl a velite¾stva síl výcviku a podpory nahrádzajú slovami z podriadených velite¾stiev.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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100
ZÁKON
z 20. marca 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
zákona è. 99/2007 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 184/2011 Z. z. a zákona è. 251/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová dlhodobá koncepcia Energetickej politiky
vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Energetická politika v príslunom tvare.
2. V § 1 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove..
3. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove,
v ktorej spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba rozpoèítava mnostvo vyrobeného tepla koneèným
spotrebite¾om a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe,
d) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na
výrobu tepla alebo za cenu nakupovaného tepla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorích predpisov..

4. V § 2 písm. c) sa slovo zdrojov nahrádza slovom
foriem.
5. V § 2 písmená d) a f) znejú:
d) dodávate¾om fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je drite¾om povolenia na výrobu tepla, výrobu
tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na òu
vzahuje oznamovacia povinnos pod¾a § 11 a ktorá
dodáva teplo odberate¾ovi,
e) odberate¾om koncový odberate¾ alebo fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo vyuíva
na rozvod tepla,
f) koneèným spotrebite¾om fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpoèítané koncovým odberate¾om alebo fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3
písm. c) vyuíva výluène na vlastnú spotrebu,.
6. V § 2 písm. i) sa za slová predaj tepla v teplej úit-

kovej vode vkladá èiarka a slová predaj tepla na výrobu chladu.
7. V § 2 písmená m) a n) znejú:
m) verejným rozvodom tepla èas sústavy tepelných zariadení drite¾a povolenia na rozvod tepla urèená na
dodávku tepla viacerým odberate¾om,
n) tepelnou prípojkou èas sústavy tepelných zariadení
od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na dodávku tepla koncovému odberate¾ovi,.
8. § 2 sa dopåòa písmenami s) a ab), ktoré znejú:
s) koncovým odberate¾om odberate¾, ktorý dodané teplo vyuíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo
rozpoèítava koneèným spotrebite¾om,
t) intalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla
súèet menovitých výkonov technologických zariadení na výrobu tepla, z ktorých sa teplo dodáva do spoloèného rozvodu tepla,
u) budovou bytová budova a nebytová budova pod¾a
osobitného predpisu,2a) okrem rodinného domu,
v) centrálnym zdrojom tepla v budove zariadenie na výrobu tepla urèené na ústredné vykurovanie, spoloènú prípravu teplej úitkovej vody alebo iné vyuitie
pre budovu alebo viac budov bez vonkajieho rozvodu tepla,
w) centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na
výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do
20 MW urèené na ústredné vykurovanie, spoloènú
prípravu teplej úitkovej vody alebo iné vyuitie pre
viac budov s vonkajím rozvodom tepla,
x) zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom
zariadenie na výrobu tepla , ktoré slúi pre centralizované zásobovanie teplom,
y) centralizovaným zásobovaním teplom dodávka tepla
prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného
alebo viacerých zariadení na výrobu tepla,
z) úèinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým
sa dodáva aspoò 50 % tepla vyrobeného z obnovite¾ných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného vysoko úèinnou kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla
vyrobeného ich kombináciou,
aa) teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká
ako ved¾ají produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny
a tepla,
ab) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy urèená z vonkajích rozmerov budovy pod¾a
technickej normy2b) bez zoh¾adnenia miestnych vystupujúcich kontrukcií..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) § 43b a 43c zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 237/2000 Z. z.
2b
) STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnos budov. Výpoèet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná
príloha..

9. V § 3 ods. 3 sa slová jednu fyzickú osobu alebo
pre jednu právnickú osobu nahrádzajú slovami jedného drite¾a povolenia.
10. V § 3 ods. 5 sa za slovom funkcie vypúa èiarka
a slová fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
drite¾om povolenia, je povinná sa nahrádzajú slovami
alebo prestal spåòa podmienky pod¾a odsekov 2 a 4,
drite¾ povolenia je povinný.
11. V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slová technického alebo ekonomického zamerania vkladajú slová alebo
úplného stredného veobecného vzdelania so zameraním na prírodné vedy.
12. V § 4 ods. 5 sa slová zúèastni sa raz za nahrádzajú slovami zúèastòova sa kadých.
13. V § 4 ods. 6 sa za slová skúky odbornej spôsobilosti vkladá èiarka a slová podrobnosti o aktualizaènej odbornej príprave.
14. V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a v súlade s povolením.
15. V § 5 ods. 7 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
16. V § 5 ods. 7 písm. b) sa slová ods. 5 nahrádzajú
slovami ods. 7.
17. V § 7 ods. 2 sa vypúa písmeno k).
18. V § 9 ods. 2 písmená e) a h) znejú:
e) nevykonáva poèas troch rokov iadnu z èinností, na
ktoré má povolenie,
h) nevykonal opatrenia uloené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou..
19. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Práva a povinnosti drite¾a povolenia
(1) Drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba môe
v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a) vstupova na cudzie pozemky a do cudzích objektov
a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej èinnosti,
b) pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia odstraòova a okliesòova na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpeènos alebo spo¾ahlivos prevádzky sústavy
tepelných zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí by vlastníkovi
doruèená pod¾a odseku 3,
c) pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia upravova na cudzích pozemkoch trávnaté porasty,
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d) zriaïova na cudzích pozemkoch mimo zastavaného
územia obce12a ) verejný rozvod tepla a zariadenia urèené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo
havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo
havárií na ochranu ivota, zdravia a majetku osôb;
pri povo¾ovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne
o podmienkach, za akých mono stavbu uskutoèni
a prevádzkova na cudzom pozemku; oprávnenia
stavebníka na uskutoènenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
e) vykonáva na cudzích nehnute¾nostiach povolenú
èinnos na sústave tepelných zariadení alebo na jej
èasti, ak jej výstavba bola povolená pod¾a stavebných predpisov.
(2) Èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a) a c) je drite¾
povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred písomne oznámi vlastníkovi; to neplatí, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie ivota, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze v tepelnej energetike alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údrbu alebo havárie na sústave tepelných
zariadení a poèas ich odstraòovania.
(3) Výzvu pod¾a odseku 1 písm. b) alebo oznámenie
pod¾a odseku 2 doruèí drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným zaèatím èinnosti. Doruèenie verejnou vyhlákou sa pouije v prípade ve¾kého poètu vlastníkov alebo
ak pobyt vlastníka nie je známy. Doruèenie verejnou
vyhlákou sa vykoná tak, e sa oznámenie vyvesí poèas
najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude èinnosou priamo dotknuté. V tom
prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste
obvyklým.
(4) Vlastníkovi nehnute¾nosti patrí po vykonaní èinností na základe výzvy pod¾a odseku 1 písm. b) náhrada
nákladov, ktorú uhrádza drite¾ povolenia, ak boli rozsah a spôsob vykonania èinností a predpokladaná výka nákladov na vykonanie týchto èinností vopred písomne odsúhlasené drite¾om povolenia.
(5) Ak vznikne vlastníkovi nehnute¾nosti v dôsledku
výkonu práv drite¾a povolenia alebo ním poverenej
osoby pod¾a odseku 1 koda, má nárok na jej náhradu
pod¾a Obèianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnute¾nosti obmedzený pri obvyklom uívaní nehnute¾nosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti, ak sa
neposkytuje jednorazová náhrada pod¾a odseku 9 alebo odseku 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti mono uplatni u drite¾a povolenia alebo ním poverenej
osoby do iestich mesiacov odo dòa, keï sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr vak do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia uívania nehnute¾nosti, inak
právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za
nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti zaniká. Ak
sa drite¾ povolenia a vlastník nehnute¾nosti na výke
primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý
z nich môe poda súdu návrh na rozhodnutie o výke
primeranej jednorazovej náhrady do iestich mesiacov
odo dòa uplatnenia si nároku u drite¾a povolenia.
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(6) Drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba je
povinný kona tak, aby nespôsobil ujmu na právach
vlastníkov dotknutých nehnute¾ností, a ak sa jej nedá
vyhnú, obmedzi ujmu na najmeniu monú mieru. Po
skonèení nevyhnutných pozemných prác je drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uvies pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je moné, je
povinný uhradi vlastníkovi pozemku spôsobenú kodu.
(7) Na úèely odsekov 1 a 6 sa vlastníkom rozumie
vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti.
(8) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam pod¾a
odseku 1 sú vecnými bremenami12aa) spojenými s vlastníctvom nehnute¾nosti. Návrh na vykonanie záznamu
do katastra nehnute¾ností je oprávnený poda drite¾
povolenia.12ab)
(9) Vlastník nehnute¾nosti má za zriadenie vecného
bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu;
náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri uívaní nehnute¾nosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena drite¾om povolenia,
okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná
jednorazová náhrada pod¾a odseku 12.
(10) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za
uplatnenie zákonného vecného bremena mono uplatni u drite¾a povolenia do iestich mesiacov odo dòa,
keï sa vlastník nehnute¾nosti o uplatnení zákonného
vecného bremena drite¾om povolenia dozvedel, najneskôr vak do jedného roka odo dòa uplatnenia zákonného vecného bremena drite¾om povolenia a pri zákonných vecných bremenách pod¾a odseku 1 písm. d)
a e) odo dòa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena drite¾om povolenia zaniká. Drite¾ povolenia je
povinný písomne oznámi vlastníkovi nehnute¾nosti
vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností. Ak sa drite¾ povolenia a vlastník nehnute¾nosti na výke primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý z nich môe poda súdu návrh na
rozhodnutie o výke primeranej jednorazovej náhrady
do iestich mesiacov odo dòa uplatnenia si nároku
u drite¾a povolenia.
(11) Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria
drite¾ovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby drite¾a
povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám
prechádzajú na nového drite¾a povolenia.
(12) Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v uívaní pozemku v ochrannom pásme pod¾a § 36 zriadenom po 1. máji 2014 je drite¾ povolenia povinný vyplati vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého
uívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú
náhradu si musí vlastník pozemku uplatni u drite¾a
povolenia do iestich mesiacov odo dòa, keï sa o nútenom obmedzení uívania pozemku dozvedel, najneskôr
vak do jedného roka odo dòa núteného obmedzenia
uívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Drite¾ povolenia je povinný písomne oznámi vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu
vecného bremena do katastra nehnute¾ností. Ak sa dr-
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ite¾ povolenia a vlastník pozemku na výke primeranej
jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý z nich môe
poda súdu návrh na rozhodnutie o výke primeranej
jednorazovej náhrady do iestich mesiacov odo dòa
uplatnenia si nároku u drite¾a povolenia.
(13) Vlastník nehnute¾nosti je oprávnený poiada
úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení pod¾a
odseku 1 a pod¾a doterajích predpisov a povinností
zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa
sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti umiestnenej
na jeho nehnute¾nosti. K iadosti o vydanie rozhodnutia pod¾a prvej vety je vlastník nehnute¾nosti povinný
pripoji stanovisko prísluného drite¾a povolenia na
rozvod tepla k iadosti vlastníka nehnute¾nosti.
(14) Úrad vydá rozhodnutie pod¾a odseku 13, ak prísluný drite¾ povolenia na rozvod tepla v stanovisku
nepreukáe úradu opodstatnenos zachovania sústavy
tepelných zariadení alebo jej èasti z poh¾adu preukázate¾ných súèasných alebo budúcich potrieb drite¾a povolenia na rozvod tepla a sústava tepelných zariadení
alebo jej èas umiestnená na nehnute¾nosti dotknutého vlastníka nie je najmenej pä rokov vyuívaná na
rozvod tepla do odberných miest odberate¾ov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvom takej
sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti a súèasne
dotknutí odberatelia v lehote urèenej vo výzve úradu na
vyjadrenie nepreukáu úradu opodstatnenos pripojenia ich odberných miest; úrad je povinný vyzva dotknutých odberate¾ov na vyjadrenie v upovedomení
o zaèatí konania.
(15) Oprávnenia pod¾a odseku 1 a pod¾a doterajích
predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa sústavy tepelných zariadení alebo jej
èasti umiestnenej na nehnute¾nosti dotknutého vlastníka zanikajú dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu zanikajú
aj zmluvy o dodávke a odbere tepla alebo iné práva na
pripojenie k verejnému rozvodu tepla odberate¾ov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvom
sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti na nehnute¾nosti dotknutého vlastníka.
(16) Drite¾ povolenia je povinný
a) poskytova orgánom vykonávajúcim tátnu správu
alebo tátny dozor pod¾a § 29 a 32 na ich poiadanie
informácie nevyhnutné na výkon tátnej správy alebo tátneho dozoru,
b) umoni úradu pri výkone kontroly alebo tátneho
dozoru vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená èinnos,
c) plni opatrenia a povinnosti súvisiace s vyhlásením
stavu núdze v tepelnej energetike..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a, 12aa a 12ab
znejú:

12a) § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
12aa
) § 151n a 151p Obèianskeho zákonníka v znení neskorích
predpisov.
12ab
) § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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20. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla pod¾a § 1 ods. 3 písm. b) a fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c) a d) sú povinné túto skutoènos oznámi úradu najneskôr do 30 dní od zaèatia
výkonu týchto èinností; oznamovacia povinnos sa nevzahuje na osobitné objekty a zariadenia v pôsobnosti
a uívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej
sluby a Zboru väzenskej a justiènej stráe..
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12e) § 8 zákona è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri pouívaní
energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007 Z. z. v znení zákona è. 69/2013 Z. z.
12f
) § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 476/2008 Z. z..

25. V § 12 ods. 8 sa za slovo výkonom vkladajú slová od 100 kW vrátane.
26. V § 12 odsek 9 znie:
(9) Na vydanie záväzného stanoviska obce pod¾a odseku 8 sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 7..

21. § 11 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Fyzická osoba v oznámení uvedie
a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikaèné
èíslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu
na území Slovenskej republiky,
b) miesto výkonu èinnosti pod¾a § 1 ods. 3 písm. c),
c) druh a výkon centrálneho zdroja tepla v budove,
v ktorej vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c).

27. § 12 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávate¾ v konaní pod¾a osobitného predpisu 13) dotknutým orgánom,13a) ktorého stanovisko je záväzné.12b) Dodávate¾ tepla má súèasne
postavenie úèastníka konania pod¾a osobitného predpisu,13b) ak sa povo¾uje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti na vymedzenom území dodávate¾a zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom.

(5) Fyzická osoba pod¾a odseku 1 oznámi úradu
skonèenie èinnosti pod¾a odseku 1 najmenej es mesiacov pred jej skonèením..

(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa primerane vzahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyaduje povolenie pod¾a osobitného predpisu.13c).

22. V § 12 ods. 2 písm. f) sa bodkoèiarka nahrádza
bodkou a èas vety za bodkoèiarkou sa vypúa.
23. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) vplyvov na hospodárnos a energetickú efektívnos
iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov centralizovaného
zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla..
24. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Ministerstvo osvedèenie pod¾a odseku 1 nevydá,
ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníi odber tepla z existujúceho úèinného centralizovaného zásobovania teplom a preukázate¾ne sa na základe energetického auditu pod¾a osobitného predpisu12e)
a) zhorí vplyv na ivotné prostredie najmä zvýením
emisií zneèisujúcich látok do ovzduia alebo zvýením emisií skleníkových plynov,
b) zhorí hospodárnos úèinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýením strát pri výrobe
a rozvode tepla alebo
c) zvýia náklady za teplo koncovým odberate¾om alebo koneèným spotrebite¾om, ktorým sa dodáva teplo
z úèinného centralizovaného zásobovania teplom.

Poznámky pod èiarou k odkazom 13a, 13b a 13c znejú:

13a) § 140a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
13b
) § 59 ods. 1 písm. c) zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov.
13c
) § 55 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

28. V § 13 ods. 5 a 6 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 8.
29. V § 13 ods. 6 sa vypúa odkaz 12b vrátane poznámky pod èiarou.
30. V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c) a d).
31. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Koncový odberate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo
dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi je povinný
zabezpeèi dodávku tepla v urèenom èase, v urèenej
kvalite a v súlade so schválenou alebo urèenou cenou.14) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c) je povinná zabezpeèi teplo v urèenom èase a v urèenej kvalite..

(4) Pri iadosti o vydanie osvedèenia na vymedzenom
území dodávate¾a zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom je úèastníkom konania o vydanie
osvedèenia pod¾a odseku 1 osoba, ktorá podala iados
o vydanie osvedèenia a dodávate¾ na vymedzenom území.

32. V § 17 ods. 4 úvodná veta znie:
Koncový odberate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo tepla
dodaného v teplej úitkovej vode koneènému spotrebite¾ovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní.

(5) iadate¾ priloí k iadosti pod¾a odseku 1 písomnú správu o energetickom audite.12f).

33. V § 17 ods. 5 úvodná veta znie:
Koneèný spotrebite¾ je povinný umoni koncovému
odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo tepla dodaného v teplej úitkovej vode koneènému spotrebite¾ovi
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva
èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c).

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
Poznámky pod èiarou k odkazom 12e a 12f znejú:
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34. § 17 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Dodávate¾, ktorý dodáva teplo v teplej úitkovej
vode poskytne odberate¾ovi urèené meradlo2) pod¾a odseku 1, ktoré okrem skutoènej spotreby tepla zobrazuje
aj èasový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo v teplej
úitkovej vode dodáva do
a) budovy, pre ktorú je potrebné nahradi existujúce
urèené meradlo2), ak je to technicky moné, nákladovo primerané a vzh¾adom na dlhodobý potenciál
úspory tepla efektívne,
b) novej budovy,
c) existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b).
Poznámka pod èiarou k odkazom 14b znie:

 14b) § 2 ods. 7 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 300/2012 Z. z..

35. V § 18 ods. 4 úvodná veta znie:
(4) Koncový odberate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo
dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi a fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos
pod¾a § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní.
36. V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:
a) zabezpeèi u koneèného spotrebite¾a na náklady
vlastníka budovy
1. obstaranie, zapojenie, udriavanie a overovanie
urèených meradiel,14c)
2. obstaranie zapojenie a udriavanie pomerových
rozde¾ovaèov tepla,14d) ak obstaranie, zapojenie,
udriavanie a overovanie urèených meradiel14c)
pod¾a prvého bodu nie je technicky moné alebo
nákladovo efektívne,
3. alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania
spotreby tepla, ak obstaranie urèených meradiel
pod¾a prvého bodu alebo pomerových rozde¾ovaèov tepla pod¾a druhého bodu nie je nákladovo
efektívne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14c a 14d znejú:

14c) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
14d
) Napríklad STN EN 834 Rozde¾ovaèe vykurovacích nákladov
na urèenie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami.
Prístroje s elektrickým napájaním..

37. V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Povinnos pod¾a odseku 4 písm. a) a c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menia ako
500 m2.
(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c), je povinná
kadoroène do 30. apríla oznámi prevádzkovate¾ovi
monitorovacieho systému efektívnosti pri pouívaní
energie14e) za predchádzajúci kalendárny rok
a) druh a mnostvo energie na výrobu tepla,
b) mnostvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej
úitkovej vody,
c) skutoèné náklady na výrobu tepla,
d) celkovú podlahovú plochu budovy..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14e znie:
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14e) § 11 ods. 4 písm. a) zákona è. 476/2008 Z. z. v znení zákona
è. 17/2007 Z. z..

38. V § 18 odsek 9 znie:
(9) Dodávate¾ poskytne odberate¾ovi urèené meradlo2) pod¾a odseku 1, ktoré okrem skutoènej spotreby
tepla zobrazuje aj èasový priebeh spotreby tepla, ak sa
teplo dodáva do
a) budovy, pre ktorú je potrebné nahradi existujúce
urèené meradlo,2) ak je to technicky moné, nákladovo primerané a vzh¾adom na dlhodobý potenciál
úspory tepla efektívne,
b) novej budovy,
c) existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b).
39. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) povinnos odberate¾a oznámi dodávate¾ovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, mnostvo
objednaného tepla na prísluný kalendárny rok..
40. V § 19 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
41. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Odberate¾ môe skonèi odber tepla na základe
zákona alebo dohodou..
42. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Povinný odber tepla
(1) Drite¾ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpeèenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla na vymedzenom území odobera za schválenú cenu teplo od
drite¾a povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába
z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou elektriny a tepla, 12d) ak
a) drite¾ povolenia na výrobu tepla splní technické
podmienky pripojenia15a) urèené v prevádzkovom
predpise drite¾a povolenia na rozvod tepla,
b) sa dodávkou tepla od drite¾a povolenia na výrobu
tepla do sústavy tepelných zariadení drite¾a povolenia na rozvod tepla nezhorí energetická úèinnos jej
prevádzky a neobmedzí súèasná dodávka tepla z obnovite¾ných zdrojov energie alebo zo zariadení na výrobu tepla vysoko úèinnou kombinovanou výrobou
elektriny a tepla,
c) sa tým nezvýi cena tepla pre odberate¾ov,
d) je dodávka tepla od drite¾a povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnovite¾ných zdrojov energie alebo v zariadení na vysoko úèinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla pre drite¾a povolenia na
rozvod tepla rovnako ekonomicky efektívna ako odber tepla z iných zariadení na výrobu tepla.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na drite¾a povolenia na rozvod tepla, ktorý je drite¾om povolenia na výrobu tepla a na vymedzenom území vyrába
teplo z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
(3) Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudova
nový objekt spotreby tepla s projektovanou roènou po-
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trebou tepla vyou ako 30 MWh a dodávate¾ na tomto
vymedzenom území dodáva teplo z úèinného centralizovaného zásobovania teplom, musí sa projektovaná
roèná potreba tepla prednostne pokry od tohto dodávate¾a, ak to umoòujú technické podmienky a intalovaný výkon zariadení na výrobu tepla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

43. Nadpis § 22 znie:
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z povinností pod¾a § 10 ods. 16, § 11 ods. 1, § 12
ods. 9, § 15 ods. 1 písm. b) a c), § 15 ods. 2, § 16
ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2
a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 3,
§ 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,.
51. V § 35 ods. 1 písmeno c) znie:
c) od 16,50 eur do 3 300 eur za poruenie niektorej
z povinností pod¾a § 17 ods. 3 a 4, § 18 ods. 4, 6 a 7,
§ 26 ods. 2 a § 33 ods. 3..
52. V § 35 ods. 1 sa vypúa písmeno d).

Neoprávnený odber tepla
a zásah do sústavy tepelných zariadení.

53. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

44. § 22 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zásah do sústavy tepelných zariadení je moné
vykona len so súhlasom jej prevádzkovate¾a alebo dodávate¾a tepla..

§ 38a

45. V § 28 ods. 1 a ods. 3 písm. a) sa slová krajský
úrad nahrádzajú slovami okresný úrad v sídle kraja.
46. V § 29 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zabezpeèuje aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a
§ 4 ods. 5..
47. V § 29 odsek 3 znie:
(3) Na konanie pod¾a odseku 2 písm. b) sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní..
48. V § 31 písmená b) a c) znejú:
b) aktualizuje aspoò raz za pä rokov koncepciu rozvoja
obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní
obecným zastupite¾stvom schválenú èas aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplní do územno-plánovacej dokumentácie
obce postupom pod¾a osobitného zákona,13)
c) rozhoduje20a) o vydaní záväzného stanoviska obce
o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení s celkovým intalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súèasou záväznej
èasti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec
povinná rozhodnú20a) o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov..

49. V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
a) na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti, za zriadenie zákonného vecného bremena a za nútené obmedzenie
vlastníka pozemku v uívaní pozemku v ochrannom
pásme za podmienok pod¾a § 10 ods. 6, 9 a 12 a na
primeranú jednorazovú náhradu za uívanie èasti
sústavy tepelných zariadení tvoriacej verejný rozvod
tepla, ktorej je vlastníkom, .
50. V § 35 ods. 1 písmeno b) znie:
b) od 1 650 eur do 16 500 eur za poruenie niektorej

Prechodné ustanovenia úèinné od 1. mája 2014
(1) Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike vydané pred 1. májom 2014 ostávajú v platnosti v súlade
s podmienkami ustanovenými pod¾a doterajích predpisov.
(2) Oprávnenia k cudzím nehnute¾nostiam, ako aj
obmedzenia ich uívania, ktoré vznikli pred 1. májom
2014, zostávajú nedotknuté, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti nemono prizna, ak lehota na uplatnenie nároku na primeranú
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania
nehnute¾nosti pod¾a doterajích predpisov uplynula.
Lehota na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu pri zákonných vecných bremenách zodpovedajúcich oprávneniam pod¾a § 10 ods. 1 písm. d) a e)
zaèína plynú odo dòa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností len pri zákonných vecných bremenách, ktoré vznikli po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona. Na poèítanie lehôt na uplatnenie
nároku na primeranú jednorazovú náhradu, ktoré zaèali plynú pod¾a doterajích predpisov sa pouijú doterajie predpisy. Konania vo veci nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie
uívania nehnute¾nosti, nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania pozemku v ochrannom pásme a nároku na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena zaèaté
pred 1. májom 2014 sa dokonèia pod¾a doterajích
predpisov.
(4) Právnické osoby, ktoré zaèali vykonáva èinnos
pod¾a § 1 ods. 3 písm. b) a osoby, ktoré zaèali vykonáva
èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c) a d) pred 1. májom
2014, sú povinné splni oznamovaciu povinnos pod¾a
§ 11 ods. 1 do 31. decembra 2014..
(5) Koncový odberate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo
dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi a fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos
pod¾a § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní zabezpeèi vykonanie èinností pod¾a § 18 ods. 4 písm. a) najneskôr do
31. decembra 2016.
(6) Ak v zmluve o dodávke a odbere tepla uzatvorenej
do 1. mája 2014 nie je dohodnutý termín pod¾a § 19
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Závereèné ustanovenia

ods. 2 písm. m), dodávate¾ do 31. júla 2014 písomne vyzve odberate¾a, aby mu oznámil mnostvo objednaného
tepla na rok 2015. Neoznámenie mnostva objednaného tepla na rok 2015 na písomnú výzvu dodávate¾a je
dôvodom na vypovedanie zmluvy o dodávke a odbere
tepla..

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..

54. Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu
nad paragrafom znie:

55. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:

§ 38b

Príloha
k zákonu è. 657/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES
(Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013)..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014 okrem

èl. I tridsiateho prvého bodu a tridsiateho piateho
bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júna 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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101
ZÁKON
z 20. marca 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
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. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z., zákona è. 524/2005 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 42/2013 Z. z. a zákona è. 361/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová výroèné trhy a
vkladá slovo sústredený.
2. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
f) stánkom s trvalým stanoviom stánok s celoroènou
prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je
stavbou2a) umiestnenou na verejnom priestranstve
a je vlastnený predávajúcim (§ 10) alebo prenajatý
predávajúcemu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 43 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

3. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Za trhové miesto sa na úèely tohto zákona povauje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkaròou, v ktorom sa uskutoèòuje ambulantný predaj alebo príleitostný trh. To
neplatí, ak ide o predaj vystavovate¾om na ve¾trhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.2b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) § 7a zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona
è. 367/2013 Z. z..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996
è. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá èas a prvá, druhá
a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (oznámenie è. 195/1996 Z. z.), zákon è. 264/1999
Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorích predpisov, 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..

5. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov
a poskytovanie sluieb na trhovom mieste
(1) Trhové miesto zriaïuje obec. Trhové miesto môe
zriadi aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie
trhového miesta, ktoré vydáva obec.4) Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaïovate¾ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka
nehnute¾nosti.
(2) Pri zriaïovaní trhového miesta a pri povo¾ovaní
zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu
verejného poriadku, verejný záujem, úèelnos, bezpeènos a kultúrnos predaja výrobkov a poskytovania
sluieb a na úèelnos výstav, ve¾trhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
(3) Predáva výrobky a poskytova sluby na trhových miestach mono len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste.
Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáe
splnenie podmienok pod¾a § 10 a predloí doklady pod¾a odseku 5.
(4) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste sa vydáva na základe iadosti
o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb
na trhovom mieste. Splnenie podmienok pod¾a § 10 sa
preukazuje predloením
a) kópie oprávnenia na podnikanie pod¾a osobitných
predpisov,26) ak je iadate¾om osoba pod¾a § 10
písm. a); iadate¾ na iados obce predloí originál
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) èestného vyhlásenia iadate¾a o tom, e vetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovate¾skej alebo chovate¾skej èinnosti alebo ide o lesné
plodiny,27) ak je iadate¾om osoba pod¾a § 10
písm. b),
c) èestného vyhlásenia iadate¾a o tom, e vetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné pouité výrobky
predávané v primeranom mnostve, ak ide o iadate¾a pod¾a § 10 písm. c).

Strana 858

Zbierka zákonov è. 101/2014

(5) Prílohou k iadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste je aj
a) doklad preukazujúci splnenie poiadaviek na predaj
výrobkov a poskytovanie sluieb pod¾a osobitných
predpisov,3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie sluieb, na ktorý sa taký doklad vyaduje,
b) fotokópia strany oznaèenej ako ZÁZNAMY DAÒOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registraènej pokladnice iadate¾a, na ktorej je zaznamenané pridelenie daòového kódu elektronickej registraènej
pokladnice, alebo èestné vyhlásenie iadate¾a s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) e nie je
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb
pouíva elektronickú registraènú pokladnicu.
(6) iadate¾, ak je osoba pod¾a § 10 písm. b), preukáe, e je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutoèòuje
vlastnú pestovate¾skú alebo chovate¾skú èinnos, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný
právny vzah k takému pozemku, ktorý ho oprávòuje
na uskutoèòovanie vlastnej pestovate¾skej alebo chovate¾skej èinnosti na tomto pozemku.
(7) Obec je povinná dokumenty predloené pod¾a
odseku 5 písm. b) uchováva pä rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predloené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky
bezodkladne informuje Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky na telefónnom èísle alebo elektronickej
adrese, ktoré Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.
(8) Obec veobecne záväzným nariadením ) upraví
predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhových
miestach, najmä
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových
miestach na území obce povolené; ustanovenia § 6
a 9 tým nie sú dotknuté,
b) druh, obdobie konania a rozsah príleitostných trhov,
c) trhové dni, predajný a prevádzkový èas,
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanoviom [§ 2 ods. 1 písm. f)], ako aj
oznaèenie predávajúceho pod¾a § 10 písm. b) a c),
e) ïalie skutoènosti dôleité z h¾adiska obce.
5

(9) Predaj výrobkov a poskytovanie sluieb, ktorých
predaj a poskytovanie obec pod¾a odseku 8 písm. a) nepovolila, je zakázaný.
(10) Obec môe zrui povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie sluieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo poruuje povinnosti pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)
(11) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v trnici vydáva
správca trhového miesta (§ 4)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 4 znejú:

3a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4.
2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3
písm. c) zákona è. 355/2007 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravot-
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níctva
Slovenskej
republiky
z
12.
apríla
2006
è. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca veobecné poiadavky na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné poiadavky na výrobu a predaj tradièných potravín a na priame dodávanie
malého mnostva potravín (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
4
) § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov..

6. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Za správcu trhoviska sa na úèely tohto zákona
povauje zriaïovate¾ trhoviska, trnice alebo príleitostného trhu alebo osoba, ktorá má ivnostenské
oprávnenie na správu trhoviska, trnice a príleitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, trnice alebo
príleitostného trhu zverená jeho zriaïovate¾om..
7. V § 4 ods. 2 sa slová ich prenajímate¾ nahrádzajú slovami vlastník iného ako verejného priestranstva
alebo vlastník nebytového priestoru.
8. V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová (§ 3 ods. 1) nahrádzajú slovami (§ 3 ods. 3).
9. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje
osvedèenie o odbornej spôsobilosti9a) predávajúceho.
Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloí osvedèenie o odbornej
spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je
zakázaný..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 15 ods. 3 písm. c) zákona è. 355/2007 Z. z.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah poadovaných
vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti
o zriaïovaní a èinnosti komisií na preskúanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti..

10. V § 5 sa vypúa odsek 7.
11. V § 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
a výrobky, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú
tabak.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 2 ods. 4 písm. a) a k) zákona è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 142/2013 Z. z..

12. V § 6 písmená i) a j) znejú:
i) chránené ivoèíchy,17) exempláre ivoèíchov,17a) nebezpeèné ivoèíchy18) a invázne druhy ivoèíchov,20b)
j) ivé zvieratá; zákaz sa nevzahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) a na predaj domácej vodnej
hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, maèiek a drobných hlodavcov a na propagaèné predajné podujatia organizované zväzmi
a zdrueniami chovate¾ov zvierat na základe súhlasného stanoviska prísluného orgánu veterinárnej
správy,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 17, 17a a 19 znejú:

17) § 33 a 35 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov.
17a
) Èl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) è. 338/97 z 9. decembra
1996 o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 03; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.

Èiastka 38

19

Zbierka zákonov è. 101/2014

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich..

Poznámka pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa.
13. § 6 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) huby okrem èerstvých jedlých húb20c) a spotrebite¾sky balených suených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spåòa poiadavky pod¾a osobitných predpisov.20d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 20c a 20d znejú:

20c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna
2005 è. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché krupinové plody a výrobky
z nich (oznámenie è. 649/2006 Z. z.).
20d
) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z..

14. V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Na trhových miestach sa môu predáva iba potraviny, ktoré ustanoví obec veobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska prísluného orgánu úradnej kontroly potravín21) k návrhu tohto
veobecne záväzného nariadenia. Obec v súlade s § 9 vo
veobecne záväznom nariadení ustanoví, ktoré potraviny mono predáva ambulantne, a podmienky ich predaja.
(2) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky,
odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hraèky, sa môu predáva
len v prevádzkaròach trníc, v prevádzkaròach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanoviom na príleitostných trhoch, pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické
výrobky, ktoré sú urèené na napájanie z elektrickej siete, sa môu predáva iba v prevádzkaròach trníc
a v stánkoch s trvalým stanoviom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpeèné vyskúanie ich funkènosti. portové potreby sa môu predáva iba v prevádzkaròach trníc, v prevádzkaròach trhovísk a v pojazdných
predajniach..
15. V § 9 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je
dotknuté,
d) potraviny v súlade so veobecne záväzným nariadením obce pod¾a § 7 ods. 1,.
16. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
17. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) V obci, na území ktorej je umiestnená prevádzkareò s predajom potravín urèená pre koneèného spotrebite¾a, mono ambulantne predáva iba
a) jedlá a nápoje urèené na priamu konzumáciu na
mieste,22)
b) balenú zmrzlinu23) a
c) ovocie a zeleninu..
18. V § 10 sa vypúa odsek 2.
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Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
19. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) dodriava ostatné podmienky predaja výrobkov
a poskytovania sluieb pod¾a osobitných predpisov.3).
20. V § 11 ods. 2 písm. d) sa slová doklad o ich znalosti nahrádzajú slovami osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
21. V § 11 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 sa vypúa.
22. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Osoba oprávnená predáva výrobky na trhových
miestach [§ 10 písm. b)] je povinná poskytnú orgánom
dozoru (§ 12 ods. 1) na ich poiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, e predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovate¾skej alebo chovate¾skej èinnosti..
23. V § 12 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Dozor nad dodriavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín,21), ak ide o predaj
potravín,
c) obce.
(2) Orgán dozoru uloí pokutu do 17 000 eur fyzickej
osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1), alebo správcovi trhoviska za poruenie povinností pod¾a § 5 ods. 1 a 3,
b) predáva výrobky a poskytuje sluby na trhovom
mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3) alebo ktorá predáva
na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú urèené obcou na predaj
(§ 7 ods. 1), alebo predáva výrobky, ktoré sa môu
predáva len v prevádzkaròach trníc, v prevádzkaròach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanoviom, na
príleitostných trhoch, pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných predajniach, mimo
takto urèených miest (§ 7 ods. 2),
c) poruila zákaz ambulantného predaja pri cestách
a pri dia¾niciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(3) Výnos pokút uloených Slovenskou obchodnou
inpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom tátneho rozpoètu; výnos pokút uloených obcou
je príjmom obce.
(4) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáe predaj
výrobkov a poskytovanie sluieb na trhových miestach
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva
výrobky alebo poskytuje sluby na trhovom mieste alebo poruuje povinnosti predávajúcich na trhových
miestach pod¾a § 11 (ïalej len poruite¾). Opatrenie
oznámi orgán dozoru poruite¾ovi ústne a vyhotoví
o òom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá poruite¾ovi. Ak poruite¾ s opatrením nesúhlasí, môe
proti nemu poda do troch dní odo dòa jeho oznámenia
písomné námietky. Námietky nemajú odkladný úèi-
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nok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných
dní odo dòa ich doruèenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riadite¾ prísluného inpektorátu Slovenskej obchodnej inpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inpekcia, alebo vedúci zamestnanec
prísluného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doruèí poruite¾ovi a je právoplatné..
24. V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Orgán dozoru zruí zákaz predaja výrobkov
a poskytovania sluieb na trhových miestach uloený
opatrením pod¾a odseku 4, ak poruite¾ odstráni zistené nedostatky..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
25. § 12 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na konanie o uloení pokuty a na rozhodovanie
o námietkach proti opatreniu sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.33).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

26. Za § 12 sa vkladajú § 13 a 14, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 13
Priestupky
(1) Priestupku pod¾a tohto zákona sa dopustí fyzická
osoba, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1),
b) predáva výrobky a poskytuje sluby na trhovom
mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3),
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj
je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú urèené obcou na
predaj (§ 7 ods. 1),
d) predáva výrobky, ktoré sa môu predáva len v prevádzkaròach trníc, v prevádzkaròach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanoviom, na príleitostných trhoch, pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných predajniach, mimo takto urèených miest (§ 7 ods. 2),
e) poruí zákaz ambulantného predaja pri cestách
a dia¾niciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(2) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednávajú orgány
dozoru. Priestupky pod¾a odseku 1 písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 sa uloí pokuta do
8 000 eur. V blokovom konaní mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1 pokutu do 4 000 eur.
(4) Výnos pokút uloených Slovenskou obchodnou
inpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky pod¾a odseku 1
je príjmom tátneho rozpoètu. Výnos pokút uloených
obcou za priestupky pod¾a odseku 1 je príjmom rozpoètu obce.
(5) Na priestupky a konanie o nich sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.34)
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§ 14
Súèinnos
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone
úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor alebo
ak sa im sauje alebo marí výkon dozoru pod¾a tohto
zákona, alebo ak sa taký odpor alebo prekáky oèakávajú, môu zamestnanci orgánov dozoru poiada pri
plnení týchto úloh o súèinnos Policajný zbor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 470/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 23/2002 Z. z., zákona è. 450/2002 Z. z., zákona
è. 472/2003 Z. z., zákona è. 546/2004 Z. z., zákona
è. 195/2007 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 114/2010 Z. z., zákona è. 349/2011 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 42/2013 Z. z. a zákona
è. 36/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Mikrobiologické poiadavky na potraviny a na
obaly na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f) poiadavky na jedlú so¾ v potravinách, poiadavky na epidemiologicky rizikové èinnosti výroby potravín a hygienické poiadavky na kontrukciu,
usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní ustanovia veobecne záväzné právne predpisy,
ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1f znie:

1f) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny
(Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení..

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Poiadavky na pouívanie aróm v potravinách
pre dojèatá a malé deti a niektoré poiadavky na fortifikáciu potravín môu ustanovi veobecne záväzné
právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo zdravotníctva..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
3. V § 3 ods. 5 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 4.
4. V § 23 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu veobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín pod¾a § 23 ods. 1
na trhových miestach pod¾a osobitného predpisu.17fa)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú
stanovisko k návrhu veobecne záväzného nariadenia
obce, ak ide o predaj potravín pod¾a § 23 ods. 2 písm. a)
a d) na trhových miestach pod¾a osobitného predpisu.17fa).
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Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17fa znie:

17fa) § 7 ods. 1 zákona è. 178/1998 Z. z. v znení zákona
è. 101/2014 Z. z..

5. V § 28 ods. 2 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmená p) a q) sa oznaèujú ako písmená o) a p).
6. V § 29 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
7. Za § 31ab sa vkladá § 31ac, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31ac
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. júla 2014
Ustanovenia potravinového kódexu platné a úèinné
do 30. júna 2014 ostávajú platné a úèinné a do prijatia
veobecne záväzných právnych predpisov v prísluných oblastiach..
Èl. III
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona è. 99/2008 Z. z., zákona è. 274/2009
Z. z., zákona è. 299/2009 Z. z., zákona è. 391/2009
Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona è. 242/2012
Z. z., zákona è. 42/2013 Z. z., zákona è. 145/2013 Z. z.
a zákona è. 387/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom d) ktoré znie:
d) pri zabezpeèovaní systému osvedèovania úlovkov na
dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, poiadaviek na sledovate¾nos a oznaèovanie pod¾a
osobitných predpisov.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Nariadenie Rady (ES) è. 1005/2008 z 29. septembra 2008,
ktorým sa ustanovuje systém Spoloèenstva na zabraòovanie
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2847/93, (ES)
è. 1936/2001 a (ES) è. 601/2004 a ktorým sa zruujú nariadenia (ES) è. 1093/94 a (ES) è. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286,
29. 10. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1224/2009 z 20. novembra 2009,
ktorým sa zriaïuje systém kontroly Spoloèenstva na zabezpeèenie dodriavania pravidiel spoloènej politiky v oblasti
rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 847/96, (ES) è. 2371/2002, (ES) è. 811/2004,
(ES) è. 768/2005, (ES) è. 2115/2005, (ES) è. 2166/2005,
(ES) è. 388/2006, (ES) è. 509/2007, (ES) è. 676/2007, (ES)
è. 1098/2007, (ES) è. 1300/2008, (ES) è. 1342/2008 a ktorým sa zruujú nariadenia (EHS) è. 2847/93, (ES)
è. 1627/94 a (ES) è. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22. 12.
2009) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoloènej organizácii
trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia
nariadenia Rady (ES) è. 1184/2006 a (ES) è. 1224/2009
a zruuje nariadenie Rady (ES) è. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354,
28. 12. 2013) v platnom znení..

2. V § 6 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: a systém osvedèovania úlovkov na dovoz a vývoz
produktov rybolovu, poiadaviek na sledovate¾nos
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a oznaèovanie produktov rybolovu a akvakultúry pod¾a
osobitných predpisov13a).
3. V § 8 ods. 3 sa za písmeno ae) vkladá nové písmeno af), ktoré znie:
af) vydáva stanoviská pre trhy so zvieratami pod¾a osobitného predpisu,78d).
Doterajie písmeno af) sa oznaèuje ako písmeno ag).
Poznámka pod èiarou k odkazu 78d znie:

78d) § 6 písm. j) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 101/2014 Z. z..

4. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenami ah) a ai), ktoré
znejú:
ah) kontroluje zabezpeèovanie systému osvedèovania
úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78e)
a ukladá opatrenia pod¾a osobitného predpisu,78f)
ai) kontroluje dodriavanie poiadaviek na sledovate¾nos produktov rybolovu a akvakultúry 78g) a dodriavanie poiadaviek na oznaèovanie produktov rybolovu a akvakultúry 78h) a ukladá opatrenia pod¾a
osobitných predpisov.78i).
Poznámky pod èiarou k odkazom 78e a 78i znejú:

78e)
78f
)
78g
)
78h
)
78i
)

Èl. 12 a 22 nariadenia (ES) è. 1005/2008.
Nariadenie (ES) è. 1005/2008.
Èl. 58 nariadenia (ES) è. 1224/2009.
Èl. 35 nariadenia (EÚ) è. 1379/2013.
Nariadenie (ES) è. 1224/2009.
Nariadenie (EÚ) è. 1379/2013..

5. V § 32 ods. 3 sa za slovo musia vkladajú slová
najneskôr 24 hodín a za slovo správe slová prostredníctvom elektronického systému tátnej veterinárnej a potravinovej správy.
6. V § 33 ods. 3 sa za slovo musia vkladajú slová
najneskôr 24 hodín a za slovo správe slová prostredníctvom elektronického systému tátnej veterinárnej a potravinovej správy.
7. V § 48 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu pod¾a osobitného
predpisu.150a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 150a znie:

150a) Èl. 8 nariadenia Komisie (ES) è. 1010/2009 z 22. októbra
2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoloèenstva na zabraòovanie nezákonnému,
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. ES L 280, 27. 10. 2009)
v platnom znení..

8. V § 48 sa odsek 2 dopåòa písmenami p) a s), ktoré
znejú:
p) uvádza na trh, dovezie alebo preváa cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských ivoèíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
q) dopustí sa poruenia povinnosti pod¾a osobitného
predpisu,150c)
r) nedodrí poiadavky sledovate¾nosti produktov rybolovu a akvakultúry pod¾a osobitného predpisu,78g)
s) nedodrí poiadavky na oznaèovanie produktov ry-
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bolovu a akvakultúry pod¾a osobitného predpisu.78h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 150b a 150c znejú:

150b) Nariadenie Rady (ES) è. 1005/2008 v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1224/2009.
150c
) Èl. 42 nariadenia Rady (ES) è. 1005/2008 v platnom znení..

9. V § 50 sa odsek 1 dopåòa písmenami aa) a ae),
ktoré znejú:
aa) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu pod¾a osobitného
predpisu,150a)
ab) uvádza na trh, dovezie alebo preváa cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských ivoèíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
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ac) dopustí sa poruenia povinnosti pod¾a osobitného
predpisu,150c)
ad) nedodrí poiadavky sledovate¾nosti produktov rybolovu a akvakultúry pod¾a osobitného predpisu,78g)
ae) nedodrí poiadavky na oznaèovanie produktov rybolovu a akvakultúry pod¾a osobitného predpisu.78h).
10. V § 52 sa odsek 1 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) vydávanie stanovísk pre trhy so zvieratami pod¾a § 8
ods. 3 písm. af)..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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102
ZÁKON
z 25. marca 2014
o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb
na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje práva spotrebite¾ov1) a povinnosti predávajúcich2) pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb3) na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, podmienky organizovania predajných
akcií a predaja tovaru alebo poskytovania sluieb na
predajných akciách a pôsobnos orgánov doh¾adu pri
kontrole dodriavania tohto zákona.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na zmluvy, ktorých
predmetom je
a) poskytovanie sociálnych sluieb4) a vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately,5)
b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti6) a sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,7)
c) poskytovanie finanèných sluieb,8)
d) prevod vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam,
e) nájom nehnute¾nosti na úèel bývania,
f) zhotovenie stavby alebo podstatná zmena stavby, na
ktorú sa vyaduje stavebné povolenie,
1

g) èasovo obmedzené uívanie ubytovacích zariadení,
poskytovanie dlhodobých rekreaèných sluieb, ich
výmena a sprostredkovanie ich ïalieho predaja,9)
h) ambulantný predaj10) potravín a nápojov alebo iného
tovaru urèeného na benú spotrebu v domácnosti,
ak ich predávajúci dodáva spotrebite¾ovi pravidelne
domov alebo na pracovisko,
i) predaj hnute¾ných vecí na základe núteného výkonu
súdnych alebo iných rozhodnutí.
(3) Tento zákon sa ïalej nevzahuje na
a) zmluvy o obstaraní zájazdu,
b) zmluvy uzavreté prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja,
c) zmluvy uzavreté s podnikate¾om pod¾a osobitného
predpisu11)
1. prostredníctvom verejných telefónnych automatov na úèely ich pouitia, alebo
2. predmetom ktorých je jedno volanie, jednorazové
pripojenie na internet alebo odoslanie jednej faxovej správy,
d) zmluvy o hazardných hrách,12)
e) predaj tovaru prostredníctvom dobrovo¾nej draby,13)
f) zmluvu o zdruenej dodávke plynu alebo zmluvu
o zdruenej dodávke elektriny,14)
g) zmluvu o dodávke vody verejným vodovodom alebo
zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.15)

) § 2 písm. a) zákona 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.
2
) § 2 písm. b) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 písm. i) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) 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.
5
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 7 ods. 1 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) § 13 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) § 2 písm. b) zákona è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri poskytovaní niektorých sluieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 301/2012 Z. z.
10
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
11
) § 5 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
12
) § 3 ods. 2 zákona è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) 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.
14
) § 17 a 17a zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 22a zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
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(4) Tento zákon sa okrem § 4 ods. 1 a 3 nevzahuje
na zmluvy o preprave osôb.
(5) Na právne vzahy upravené týmto zákonom sa
vzahuje Obèiansky zákonník a osobitné predpisy,16)
ak tento zákon neustanovuje inak.
§2
(1) Zmluvou uzavretou na dia¾ku sa na úèely tohto
zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebite¾om dohodnutá a uzavretá výluène prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov dia¾kovej
komunikácie bez súèasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebite¾a, najmä vyuitím webového sídla, elektronickej poty, telefónu, faxu, adresného listu
alebo ponukového katalógu.
(2) Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na úèely tohto zákona rozumie
zmluva medzi predávajúcim a spotrebite¾om
a) uzavretá za súèasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebite¾a na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebite¾ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov dia¾kovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebite¾a predávajúcim na mieste,
ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
d) uzavretá poèas predajnej akcie alebo v súvislosti
s òou.
(3) Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa
na úèely tohto zákona rozumie akáko¾vek zmluva,
a) na základe ktorej spotrebite¾ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo
b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie
sluby.
(4) Dohodou o predplatnom sa na úèely tohto zákona
rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodáva spotrebite¾ovi v urèených intervaloch objednaný tovar alebo poskytova slubu poèas predplateného obdobia a spotrebite¾ sa zaväzuje zaplati za túto dodávku
alebo poskytnutie sluby cenu za prísluné èasové obdobie.
(5) Doplnkovou zmluvou sa na úèely tohto zákona rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebite¾ nadobúda
tovar alebo je mu poskytnutá sluba, ktorá súvisí
s predmetom zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo sluba poskytovaná
predávajúcim alebo treou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo moné predvída s prihliadnutím na úèel zmluvy, e spotrebite¾ po zániku zmluvy
16
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na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho nebude ma záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.
(6) Prevádzkovými priestormi sa na úèely tohto zákona rozumie prevádzkareò17) alebo iný priestor, kde predávajúci zvyèajne vykonáva svoju podnikate¾skú èinnos alebo povolanie.
(7) Trvanlivým nosièom sa na úèely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umoòuje spotrebite¾ovi alebo predávajúcemu uchova jemu adresované informácie spôsobom umoòujúcim ich pouitie v budúcnosti
na èasové obdobie zodpovedajúce úèelu týchto informácií a ktorý umoòuje nezmenené reprodukovanie
uloených informácií, najmä papier, e-mail, USB k¾úè,
CD, DVD, pamäová karta, pevný disk poèítaèa.
(8) Elektronickým obsahom sa na úèely tohto zákona
rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej
podobe, najmä poèítaèové programy, aplikácie, hry,
hudba, videá alebo texty.
§3
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy
uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho
(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy
uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa
zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebite¾a,
pred tým, ako spotrebite¾ odole objednávku, jasne
a zrozumite¾ne oznámi spotrebite¾ovi spôsobom pod¾a
odseku 2 alebo pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,18)
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter sluby
v rozsahu primeranom pouitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo slube,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci
koná,
c) telefónne èíslo predávajúceho a ïalie údaje, ktoré
sú dôleité pre kontakt spotrebite¾a s predávajúcim,
najmä adresu jeho elektronickej poty a èíslo faxu,
ak ich má,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej
predávajúci koná, na ktorej môe spotrebite¾ uplatni reklamáciu tovaru alebo sluby, poda sanos
alebo iný podnet, ak sa táto adresa líi od adresy
uvedenej v písmene b),
e) celkovú cenu tovaru alebo sluby vrátane dane z pridanej hodnoty a vetkých ostatných daní alebo ak
vzh¾adom na povahu tovaru alebo sluby nemono
cenu primerane urèi vopred, spôsob, akým sa vypoèíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, potovné
a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady
a poplatky nemono urèi vopred, skutoènos, e do
celkovej ceny môu by zarátané takéto náklady alebo

) Zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 17 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
18
) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 317/2010
Z. z.).
17
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f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

o)

p)
q)

19
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poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurèitú
alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje
spotrebite¾a o celkovej cene za zúètovacie obdobie,
a ak túto cenu nemono urèi vopred, o spôsobe,
akým sa vypoèíta,
cenu za pouitie prostriedkov dia¾kovej komunikácie, ktoré je moné vyui na úèely uzavretia zmluvy,
ak ide o èíslo sluby so zvýenou tarifou,
platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do
ktorej sa predávajúci zaväzuje doda tovar alebo
poskytnú slubu, informáciu o postupoch uplatòovania a vybavovania reklamácií, saností a podnetov spotrebite¾ov,
informáciu o práve spotrebite¾a odstúpi od zmluvy,
podmienkach, lehote a postupe pri uplatòovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveò
poskytne spotrebite¾ovi formulár na odstúpenie od
zmluvy pod¾a prílohy è. 3,
informáciu o tom, e ak spotrebite¾ odstúpi od zmluvy, bude znáa náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pod¾a § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy
uzavretej na dia¾ku, aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzh¾adom na jeho povahu nie je moné vráti
prostredníctvom poty,
informáciu o prípadnej povinnosti spotrebite¾a
uhradi predávajúcemu cenu za skutoène poskytnuté plnenie pod¾a § 10 ods. 5, ak spotrebite¾ odstúpi od zmluvy o slubách po tom, èo udelil predávajúcemu výslovný súhlas pod¾a § 4 ods. 6,
informáciu o tom, e spotrebite¾ nie je oprávnený odstúpi od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebite¾ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
pouèenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo sluby pod¾a veobecného predpisu,19)
informáciu o existencii a podrobnostiach záruky
poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim pod¾a
prísnejích zásad, ako ustanovuje veobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a slubách poskytovaných spotrebite¾om po predaji tovaru alebo poskytnutí sluby, ak sa taká pomoc poskytuje,
informáciu o existencii prísluných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodriava,
a o spôsobe, akým sa môe spotrebite¾ s nimi oboznámi alebo získa ich znenie,
informáciu o dåke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu urèitú; ak ide o zmluvu uzavretú
na dobu neurèitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa
automaticky predluje jej platnos, aj informáciu
o podmienkach vypovedania zmluvy,
informáciu o minimálnej dåke trvania záväzkov
spotrebite¾a vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy
vyplýva pre spotrebite¾a taký záväzok,
informáciu o povinnosti spotrebite¾a zaplati preddavok alebo poskytnú inú finanènú zábezpeku na
iados predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na

) § 622 a 623 Obèianskeho zákonníka.
) § 502 Obèianskeho zákonníka.
21
) § 2 písm. s) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
20
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jeho poskytnutie vzahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre
spotrebite¾a taký záväzok,
r) informáciu o funkènosti vrátane pouite¾ných technických ochranných opatrení na zabezpeèenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu
s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie
alebo je rozumné oèakáva, e o nich vie, ak je to
vhodné,
t) informáciu o monosti a podmienkach rieenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho rieenia sporov, ak sa predávajúci
zaviazal tento systém vyuíva.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 sa spotrebite¾ovi musia poskytnú v prípade
a) zmluvy uzavretej na dia¾ku spôsobom primeraným
pouitému prostriedku dia¾kovej komunikácie; ak
sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosièi,
musia by pre spotrebite¾a èitate¾né,
b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom
spotrebite¾a v podobe zápisu na inom trvanlivom nosièi.
(3) Povinnos poskytnú informácie pod¾a odseku 1
sa primerane vzahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosièi.
(4) Informaèná povinnos pod¾a odseku 1 písm. h)
a j) sa povauje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci
poskytne spotrebite¾ovi riadne vyplnené pouèenie
o uplatnení práva spotrebite¾a na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe è. 2.
(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddelite¾nú súèas zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môu by zmenené iba s výslovným súhlasom
oboch zmluvných strán.
(6) Ak predávajúci nesplnil informaènú povinnos
o úhrade dodatoèných poplatkov alebo iných nákladov
pod¾a odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie
tovaru pod¾a odseku 1 písm. i), spotrebite¾ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradi.
(7) Splnením informaènej povinnosti predávajúceho
pod¾a odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnos pod¾a § 4 ods. 1.
(8) Dôkazné bremeno splnenia poiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáa predávajúci.
Podmienky uzatvárania zmluvy
uzavretej na dia¾ku a zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho
§4
(1) Ak sa zmluva uzavretá na dia¾ku, na základe ktorej je spotrebite¾ zaviazaný k peòanému plneniu, uzat-
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vára prostredníctvom elektronických prostriedkov,
predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním
objednávky spotrebite¾a výslovne, jednoznaène a zrozumite¾ne uvies informácie pod¾a § 3 ods. 1 písm. a),
e), o) a p).
(2) Predávajúci je povinný zabezpeèi, aby spotrebite¾ výslovne potvrdil, e bol oboznámený s tým, e súèasou objednávky je povinnos zaplati cenu. Ak je
pre odoslanie objednávky potrebné stlaèenie tlaèidla
alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle
predávajúceho, toto tlaèidlo alebo funkcia musia by
oznaèené ¾ahko èitate¾ným spôsobom slovným spojením objednávka s povinnosou platby alebo zodpovedajúcou jednoznaènou formuláciou vyjadrujúcou
skutoènos, e podanie objednávky zahàòa povinnos
zaplati cenu.
(3) Ak je nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 2 spôsobilé uvies spotrebite¾a do omylu o odplatnosti právneho
úkonu, celkovej cene tovaru alebo sluby alebo o spôsobe výpoètu celkovej ceny, spotrebite¾ nie je povinný cenu
za dodaný tovar alebo poskytnutú slubu uhradi.
(4) Na webovom sídle predávajúceho musia by najneskôr v okamihu zaèatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a èitate¾né informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie
o spôsoboch platby, ktoré je moné poui na úhradu
za tovar alebo slubu.
(5) Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku dia¾kovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený èas alebo priestor na poskytnutie informácií,
predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uvies aspoò informácie pod¾a § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) tak, aby mal
spotrebite¾ primeranú monos si tieto informácie preèíta alebo vypoèu. Ïalie informácie uvedené v § 3
ods. 1 poskytne predávajúci spotrebite¾ovi spôsobom
primeraným pouitému prostriedku dia¾kovej komunikácie.
(6) Ak sa má na základe zmluvy o slubách zaèa poskytovanie sluby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebite¾ o poskytovanie
sluby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
poiada, predávajúci je povinný
a) pouèi spotrebite¾a o tom, e udelením súhlasu so
zaèatím poskytovania sluby pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí sluby právo na odstúpenie od zmluvy, a
b) vyiada od spotrebite¾a výslovný súhlas so zaèatím
poskytovania sluby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, e spotrebite¾ bol riadne pouèený pod¾a písmena a).
(7) V prípade zmluvy o slubách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí by výslovný súhlas pod¾a odseku 6 zaznamenaný na trvanlivom
nosièi.
22

Èiastka 38

(8) Pred zaèatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosièi pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný
a) pouèi spotrebite¾a o tom, e udelením súhlasu so
zaèatím poskytovania elektronického obsahu pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca
právo na odstúpenie od zmluvy, a
b) vyiada od spotrebite¾a výslovný súhlas so zaèatím
poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie
o tom, e spotrebite¾ bol riadne pouèený pod¾a písmena a).
(9) Ustanovenia o elektronickom uzatváraní zmlúv
a zadávaní elektronických objednávok pod¾a osobitného predpisu22) nie sú dotknuté.
§5
(1) Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebite¾a s ponukou na uzavretie zmluvy, musia by spotrebite¾ovi na zaèiatku kadého rozhovoru oznámené identifikaèné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene
ktorej sa hovor uskutoèòuje, v rozsahu pod¾a § 3 ods. 1
písm. b), obchodný zámer telefonickej komunikácie,
a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informácia o povinnosti
zaplati za tovar alebo slubu alebo uhradi iné náklady
a poplatky.
(2) Zmluva, ktorej náleitosti boli dohodnuté poèas
telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho pod¾a odseku 1, je uzavretá, keï je vyjadrenie súhlasu
spotrebite¾a s obsahom návrhu v písomnej forme23) doruèené predávajúcemu.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 má predávajúci aj vtedy, ak kontaktuje spotrebite¾a s ponukou na zmenu
uzavretej zmluvy.
(4) Predávajúci je povinný zabezpeèi ochranu osobných údajov získaných poèas telefonického rozhovoru
pod¾a odseku 1 pod¾a osobitného predpisu.24)
§6
(1) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí
zmluvy uzavretej na dia¾ku, najneskôr spolu s dodaním
tovaru, poskytnú spotrebite¾ovi potvrdenie o uzavretí
zmluvy na trvanlivom nosièi. Potvrdenie musí obsahova
a) vetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebite¾ovi na trvanlivom nosièi u pred uzavretím zmluvy uzavretej
na dia¾ku, a
b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebite¾a a vyhlásení pod¾a § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8
písm. b), ak boli poskytnuté.
(2) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzda spotrebite¾ovi v listinnej podobe

) 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.
23
) § 40 ods. 4 Obèianskeho zákonníka.
24
) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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alebo so súhlasom spotrebite¾a v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosièi
a) vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie
o uzavretí zmluvy,
b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebite¾a a vyhlásení pod¾a § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8
písm. b), ak boli poskytnuté.

d)

Odstúpenie od zmluvy

e)

c)

§7
(1) Ak predávajúci vèas a riadne poskytol spotrebite¾ovi informácie o práve odstúpi od zmluvy pod¾a § 3
ods. 1 písm. h), spotrebite¾ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho do 14 dní odo dòa
a) prevzatia tovaru pod¾a odseku 4 v prípade zmlúv,
predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosièi.
(2) Ak predávajúci poskytol spotrebite¾ovi informácie
pod¾a § 3 ods. 1 písm. h) a dodatoène, najneskôr vak
do 12 mesiacov od zaèatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1, lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 14 dòoch odo dòa, keï predávajúci
dodatoène splnil informaènú povinnos.
(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebite¾ovi informácie pod¾a § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatoènej lehote
pod¾a odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dòoch odo dòa zaèatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1.
(4) Tovar sa povauje za prevzatý spotrebite¾om okamihom, keï spotrebite¾ alebo ním urèená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezme vetky èasti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebite¾om v jednej objednávke
dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo
kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo
posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane poèas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
(5) Spotrebite¾ môe odstúpi od zmluvy, predmetom
ktorej je dodanie tovaru, aj pred zaèatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
(6) Spotrebite¾ nemôe odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie sluby, ak sa jej poskytovanie zaèalo
s výslovným súhlasom spotrebite¾a a spotrebite¾ vyhlásil, e bol riadne pouèený o tom, e vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
po úplnom poskytnutí sluby, a ak dolo k úplnému
poskytnutiu sluby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluby, ktorých
cena závisí od pohybu cien na finanènom trhu, ktorý
predávajúci nemôe ovplyvni a ku ktorému môe

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)
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dôjs poèas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
predaj tovaru zhotoveného pod¾a osobitných poiadaviek spotrebite¾a, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru urèeného osobitne pre jedného spotrebite¾a,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníeniu
akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý
nie je vhodné vráti z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol
po dodaní poruený,
predaj tovaru, ktorý môe by vzh¾adom na svoju povahu po dodaní neoddelite¾ne zmieaný s iným tovarom,
predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v èase uzavretia zmluvy, prièom ich dodanie je moné uskutoèni najskôr po 30 dòoch a ich
cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôe ovplyvni,
vykonanie naliehavých opráv alebo údrby, o ktoré
spotrebite¾ výslovne poiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o slubách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov
potrebných na vykonanie opravy alebo údrby, ak
boli uzavreté poèas návtevy predávajúceho u spotrebite¾a a spotrebite¾ si tieto sluby alebo tovary vopred neobjednal,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,
zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo poèítaèového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebite¾ tento obal rozbalil,
predaj periodickej tlaèe s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
poskytnutie ubytovacích sluieb na iný ako ubytovací úèel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích sluieb alebo poskytnutie
sluieb súvisiacich s èinnosami v rámci vo¾ného
èasu a pod¾a ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnú tieto sluby v dohodnutom èase alebo v dohodnutej lehote,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na
hmotnom nosièi, ak sa jeho poskytovanie zaèalo
s výslovným súhlasom spotrebite¾a a spotrebite¾ vyhlásil, e bol riadne pouèený o tom, e vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
§8
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebite¾ môe uplatni právo na odstúpenie od
zmluvy pod¾a § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosièi;
ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva
spotrebite¾a na odstúpenie od zmluvy staèí akéko¾vek
jednoznaène formulované vyhlásenie spotrebite¾a vyjadrujúce jeho vô¾u odstúpi od zmluvy (ïalej len oznámenie o odstúpení od zmluvy). Spotrebite¾ môe poui
formulár na odstúpenie od zmluvy pod¾a prílohy è. 3,
ktorý mu odovzdal predávajúci.
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(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povauje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo
odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deò lehoty pod¾a § 7 ods. 1.
(3) Pri pochybnostiach o doruèení sa spotrebite¾om
odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy povauje za
doruèené uplynutím èasu primeraného pouitému
spôsobu doruèovania, ak spotrebite¾ vie preukáza
jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebite¾ovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) a d) alebo na
adresu, ktorej zmena bola spotrebite¾ovi náleite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak potovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od
zmluvy, nemono doda predávajúcemu z dôvodov pod¾a osobitného predpisu,25) oznámenie o odstúpení od
zmluvy sa povauje za doruèené dòom jeho odoslania
predávajúcemu na adresu pod¾a prvej vety.
(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umoòuje,
aby spotrebite¾ odstúpil od zmluvy pouitím na to urèenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od
zmluvy, predávajúci je povinný ihneï po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnú o tom spotrebite¾ovi potvrdenie na trvanlivom nosièi.
(5) Ak spotrebite¾ odstúpi od zmluvy, zruuje sa od zaèiatku aj kadá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebite¾ odstúpil. Od spotrebite¾a nie je
moné poadova iadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zruením doplnkovej zmluvy okrem úhrady
nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3
a ceny za slubu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie
sluby a ak dolo k úplnému poskytnutiu sluby.
(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáa spotrebite¾.
§9
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytoèného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dòa doruèenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy vráti spotrebite¾ovi vetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s òou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
a potovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
(2) Predávajúci je povinný vráti spotrebite¾ovi platby
pod¾a odseku 1 rovnakým spôsobom, aký pouil spotrebite¾ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
spotrebite¾a dohodnú sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebite¾ovi nebudú
úètované iadne ïalie poplatky.
(3) Predávajúci nie je povinný uhradi spotrebite¾ovi
dodatoèné náklady, ak si spotrebite¾ výslovne zvolil iný
spôsob doruèenia, ako je najlacnejí bený spôsob doruèenia ponúkaný predávajúcim. Dodatoènými nákladmi
sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doruèenie, ktoré
si zvolil spotrebite¾, a nákladmi na najlacnejí bený
spôsob doruèenia ponúkaný predávajúcim.
25
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(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebite¾ovi domov v èase uzavretia zmluvy a vzh¾adom
na jeho povahu nie je moné tovar odosla spä predávajúcemu potou, predávajúci je povinný zabezpeèi
vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote pod¾a odseku 1.
(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vráti spotrebite¾ovi platby pod¾a odseku 1 pred tým, ako mu je tovar
doruèený alebo kým spotrebite¾ nepreukáe zaslanie
tovaru spä predávajúcemu, ibae predávajúci navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním poverenej osoby.
§ 10
(1) Spotrebite¾ je povinný najneskôr do 14 dní odo
dòa odstúpenia od zmluvy zasla tovar spä alebo ho
odovzda predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci
navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota pod¾a prvej vety
sa povauje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deò lehoty.
(2) Spotrebite¾ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý
nadobudol na základe zmluvy uzavretej poèas predajnej akcie alebo v súvislosti s òou, predávajúcemu odoprie a do doby, keï predávajúci spotrebite¾ovi vráti
zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo slubu.
(3) Pri odstúpení od zmluvy znáa spotrebite¾ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, e ich bude znáa sám, alebo ak si nesplnil povinnos pod¾a § 3 ods. 1 písm. i).
(4) Spotrebite¾ zodpovedá len za zníenie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkènosti tovaru. Spotrebite¾ nezodpovedá za zníenie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informaènú povinnos o práve spotrebite¾a odstúpi od zmluvy pod¾a § 3 ods. 1 písm. h).
(5) Ak spotrebite¾ odstúpi od zmluvy o slubách a pred
zaèatím poskytovania sluieb udelil výslovný súhlas
pod¾a § 4 ods. 6, spotrebite¾ je povinný uhradi predávajúcemu iba cenu za skutoène poskytnuté plnenie do
dòa doruèenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
(6) Spotrebite¾ nie je povinný plati za
a) sluby poskytnuté poèas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez oh¾adu na rozsah poskytnutého
plnenia, ak
1. predávajúci neposkytol spotrebite¾ovi informácie
pod¾a § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),
2. spotrebite¾ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so zaèatím poskytovania sluby pod¾a § 4
ods. 6,

) § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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b) úplne alebo èiastoène poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosièi, ak
1. spotrebite¾ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so zaèatím poskytovania elektronického obsahu pod¾a § 4 ods. 8,
2. spotrebite¾ nevyhlásil, e bol riadne pouèený
o tom, e vyjadrením súhlasu pod¾a prvého bodu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
3. predávajúci neposkytol spotrebite¾ovi potvrdenie
v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).
(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 a 5
a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebite¾a odstúpi od
zmluvy nesmie ma za následok vznik ïalích nákladov
ani iných povinností pre spotrebite¾a.
Predajná akcia
§ 11
(1) Predajná akcia je akcia urèená pre obmedzený poèet spotrebite¾ov, organizovaná na základe pozvánky
alebo iného spotrebite¾om adresovaného oznámenia,
z ktorého je zrejmé, e ide o pozvanie (ïalej len pozvánka), ktorej predmetom je najmä prezentácia, ponuka
alebo predaj tovaru alebo poskytnutie sluieb a poèas
ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutoènení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebite¾om.
(2) Za predajnú akciu sa nepovauje
a) predaj na verejnej drabe alebo
b) akcia organizovaná výluène na úèely ochutnávky a konzumácie výrobkov a ich predaja, ak nie sú predvádzané
a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo sluby.
(3) Organizátor predajnej akcie (ïalej len organizátor) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 dní
pred uskutoènením predajnej akcie písomne oznámi
uskutoènenie predajnej akcie (ïalej len písomné oznámenie) Ústrednému inpektorátu Slovenskej obchodnej inpekcie (ïalej len ústredný inpektorát) a inpektorátu Slovenskej obchodnej inpekcie príslunému
pod¾a miesta konania predajnej akcie.
(4) V písomnom oznámení pod¾a odseku 3 organizátor alebo predávajúci
a) uvedie
1. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania
organizátora alebo predávajúceho,
2. presné miesto a èas konania predajnej akcie vrátane uvedenia adresy a oznaèenia priestorov, kde
sa predajná akcia uskutoèní, a navrhovaný èasový harmonogram predajnej akcie,
3. zameranie predajnej akcie vrátane oznaèenia tovaru alebo sluieb, ktoré budú na predajnej akcii
predvádzané a predávané, a uvedenia ceny, za
ktorú budú ponúkané spotrebite¾om,
4. predpokladaný poèet úèastníkov, a ak je predajná
akcia urèená pre konkrétnu skupinu spotrebite¾ov, aj jej oznaèenie,
5. presné oznaèenie zmlúv a urèenie vetkých predávajúcich, s ktorými bude môc spotrebite¾
uzavrie zmluvu,
26

) § 52a ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
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6. miesto, dátum a èas nástupu, druh a podmienky
dopravy, ak súèasou predajnej akcie je aj doprava spotrebite¾ov na miesto konania predajnej akcie, a
b) priloí
1. vyhotovenie pozvánky a
2. návrhy vetkých zmlúv, ktoré budú môc spotrebitelia na predajnej akcii uzavrie.
(5) Úplné znenie písomného oznámenia pod¾a odseku 4 ústredný inpektorát zverejní najneskôr pä dní
pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle. Ak organizátor alebo predávajúci nedoruèí písomné
oznámenie v rozsahu a s náleitosami pod¾a odseku 4
najneskôr v lehote pod¾a odseku 3, ústredný inpektorát písomné oznámenie na webovom sídle nezverejní.
Ústredný inpektorát písomné oznámenie nezverejní
ani vtedy, ak je tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo spoloèníkom v spoloènosti, ktorá
je organizátorom alebo predávajúcim, nedôveryhodná
osoba; za nedôveryhodnú osobu sa povauje osoba,
ktorá bola v èase konania predajnej akcie, poèas ktorej
dolo k osobitne závanému porueniu tohto zákona,
za ktoré bolo predávajúcemu alebo organizátorovi predajnej akcie zruené ivnostenské oprávnenie, tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo
spoloèníkom v spoloènosti, ktorá túto predajnú akciu
organizovala alebo na nej vystupovala ako predávajúci.
(6) Pozvánka musí obsahova náleitosti pod¾a odseku 4 písm. a).
(7) Na predajnej akcii mono predvádza, ponúka na
predaj a predáva iba tovar a poskytova iba sluby,
ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4 písm. a) tretím bodom, a to za cenu neprevyujúcu cenu uvedenú
v písomnom oznámení.
(8) Zmluva uzavretá poèas predajnej akcie, vrátane
zmluvy od nej závislej,26) nevznikne, ak
a) organizátor alebo predávajúci nesplní povinnos
pod¾a odseku 3,
b) ústredný inpektorát z dôvodu pod¾a odseku 5 druhej vety písomné oznámenie nezverejní,
c) organizátor alebo predávajúci uskutoèní predajnú
akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náleitosami doruèeným v lehote pod¾a odseku 3 alebo
d) jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie
sluby v rozpore s odsekom 7.
(9) Ustanovenia odsekov 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 sa nepouijú na predajnú akciu, ktorá sa uskutoèòuje pri
návteve predávajúceho u spotrebite¾a, a poèas ktorej
dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo sluieb
na základe ponukového katalógu predávajúceho, ak
a) má spotrebite¾ monos oboznámi sa s ponukovým
katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho,
b) v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebite¾a odstúpi od zmluvy
v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dòa
uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby a
c) poèas predajnej akcie je spotrebite¾om predvádzaný
alebo ponúkaný na predaj výluène tovar alebo
sluby uvedené v ponukovom katalógu.
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§ 12
(1) Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnu
úèas na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáe pozvánkou; to neplatí, ak úèas nie je moná z dôvodu naplnenia poètu úèastníkov predajnej akcie. Úèas na
predajnej akcii nemono odmietnu osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie zabezpeèil organizátor alebo predávajúci.
(2) Poèas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemono od spotrebite¾a
poadova alebo prija plnenie predstavujúce cenu za
ponúkaný tovar alebo slubu alebo jej èas; to isté platí,
ak ide o preddavok súvisiaci s uhradením ceny za tovar
alebo slubu alebo o poplatok spojený s uzavretím
zmluvy alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím
sluby. Predávajúci nesmie ani nabáda spotrebite¾a
na plnenie pod¾a prvej vety.
(3) Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebite¾a poèas predajnej akcie, vrátane sprievodných èinností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania tovaru alebo sluieb alebo iných sprievodných èinností
smerujúcich k spotrebite¾ovi, odde¾ova od ostatných
úèastníkov predajnej akcie alebo vystavova ho ïalím
okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo ma za následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebite¾a o kúpe ponúkaného tovaru alebo sluby.
(4) Ak je súèasou predajnej akcie doprava spotrebite¾ov na miesto konania predajnej akcie, organizátor
alebo predávajúci je povinný zabezpeèi aj dopravu
spotrebite¾ov z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke alebo so súhlasom
spotrebite¾a aj do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprie, a to ani z dôvodu, e
spotrebite¾ neurobí rozhodnutie o kúpe ponúkaného
tovaru alebo sluby.
(5) Poruenie povinností pod¾a odsekov 1 a 4 organizátorom alebo predávajúcim sa povauje za osobitne
závané poruenie povinnosti organizátora alebo predávajúceho.27)
§ 13
Povinnosti organizátora a predávajúceho pod¾a § 11
a 12 sa primerane vzahujú aj na osoby konajúce
v mene alebo v záujme organizátora alebo predávajúceho.
§ 14
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b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálne úrady verejného zdravotníctva29) nad
ponukou a predajom kozmetických výrobkov,
c) Slovenská obchodná inpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním sluieb,
1. nad ktorými pod¾a vecnej príslunosti nevykonávajú doh¾ad orgány uvedené v písmenách a) a b),
alebo
2. poèas predajnej akcie alebo v súvislosti s òou.
§ 15
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) poruí povinnos pod¾a § 4 ods. 2, § 6 alebo § 9 ods. 1,
b) poruí povinnos pod¾a § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 5 a 8,
§ 5 ods. 1 alebo ods. 2, § 8 ods. 4 alebo § 9 ods. 4,
c) poruí povinnos pod¾a § 4 ods. 4 alebo § 9 ods. 2,
d) poruí povinnos pod¾a § 12 ods. 3 alebo ods. 4, alebo
e) poruí povinnos pod¾a § 11 ods. 3, 6 alebo ods. 7
alebo § 12 ods. 1 alebo ods. 2.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Orgán doh¾adu uloí za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur,
odseku 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur,
odseku 1 písm. c) pokutu od 100 do 5 000 eur,
odseku 1 písm. d) pokutu od 1000 do 33 000 eur,
odseku 1 písm. e) pokutu od 500 do 16 500 eur.

(3) Orgán doh¾adu okrem pokuty uloenej pod¾a odseku 2 nariadi poruite¾ovi zdra sa protiprávneho konania.
(4) Horná hranica sadzby pokuty pod¾a odseku 2 sa
zvyuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruí tú istú povinnos, za poruenie ktorej mu u bola
uloená pokuta orgánom doh¾adu, poèas 12 mesiacov
odo dòa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia
o uloení pokuty.
(5) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na
závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
(6) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do 12 mesiacov odo dòa, keï orgán doh¾adu zistil poruenie povinnosti pod¾a tohto zákona, najneskôr do troch rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo. Pokutu
mono uloi najneskôr do tyroch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.

Doh¾ad

(8) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.30)

(1) Doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona vykonávajú
a) orgány tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a tátna veterinárna a potravinová správa28)
nad ponukou a predajom potravín,

(9) Ak predávajúci napriek uloeniu pokuty pod¾a
odseku 2 poèas 12 mesiacov opakovane bezdôvodne
znemoní, neprimeraným spôsobom zabráni alebo
inak saí uplatnenie práva spotrebite¾a na odstúpenie
od zmluvy pod¾a § 7 ods. 1, povauje sa toto jeho kona-

27

) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
29
) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
30
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
28
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nie za osobitne závané poruenie povinnosti predávajúceho.27)
§ 16
Ochrana spotrebite¾a pri neoprávnenom podnikaní
Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri
predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo na základe zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1) Právne vzahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona na základe zmlúv uzavieraných
mimo miesta podnikania a zmlúv uzavieraných na dia¾ku, sa spravujú ustanoveniami doterajích predpisov,
ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak.
(2) Ustanovenia § 8 ods. 3 a 4, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5, § 10
ods. 1, 3, 4 a 7 sa od 13. júna 2014 pouijú aj na právne
vzahy vzniknuté na základe zmlúv uzavieraných mimo
miesta podnikania alebo zmlúv uzavieraných na dia¾ku, uzavretých pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, ak právne vzahy z týchto zmlúv trvajú aj po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(3) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(4) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem podomový predaj vo vetkých tvaroch, rozumie
sa tým predaj tovaru alebo poskytovanie sluieb mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva pojem zásielkový predaj vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým predaj tovarov alebo poskytovanie sluieb na dia¾ku.
§ 18
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
v znení zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 118/2006
Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 402/2009
Z. z. a zákona è. 367/2013 Z. z.
§ 19
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 1.
Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zá-
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kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na
vetky právne vzahy, ktorých úèastníkom je spotrebite¾, sa vdy prednostne pouijú ustanovenia Obèianskeho zákonníka, aj keï by sa inak mali poui normy
obchodného práva..
2. V § 53 sa odsek 4 dopåòa písmenami s) a v), ktoré
znejú:
s) poadujú, aby spotrebite¾ poskytol zabezpeèenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyej,
ako je výka jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebite¾skej zmluvy v èase uzavretia dohody o zabezpeèení splnenia záväzku spotrebite¾a,
t) poadujú od spotrebite¾a plnenie za slubu, ktorej
poskytnutie dodávate¾om v prevanej miere nesleduje záujmy spotrebite¾a,
u) poadujú od spotrebite¾a, aby bol neprimerane dlho
viazaný zmluvou aj keï pri uzavieraní zmluvy bolo
zrejmé, e predmet zmluvy mono dosiahnu v podstatne kratom èase,
v) poadujú od spotrebite¾a uhradenie plnení, o ktorých spotrebite¾ nebol pred uzavretím zmluvy preukázate¾ne informovaný, ktorých úhrada nebola
upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebite¾ nedostáva dohodnuté protiplnenie..
3. V § 53 ods. 7 sa vypúajú slová k nehnute¾nosti.
4. V § 54 ods. 1 sa slovo priznáva nahrádza slovami
alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebite¾a priznávajú.
5. V § 614 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Ak sa úèastníci nedohodli inak, predávajúci je
povinný doda vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dòa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok doda vec v lehote pod¾a prvej
vety a nedodá vec ani v dodatoènej primeranej lehote
poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od
zmluvy odstúpi.
(3) Ak je vzh¾adom na vetky okolnosti zrejmé alebo
ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, e dodanie tovaru v urèenej le-
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hote alebo v urèený deò je pre kupujúceho osobitne
dôleité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpi od zmluvy aj bez poskytnutia
dodatoènej primeranej lehoty na dodanie veci.
(4) Ak kupujúci odstúpi od zmluvy pod¾a odseku 2
alebo odseku 3, predávajúci je povinný bezodkladne
vráti kupujúcemu vetky plnenia prijaté na základe
zmluvy..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
6. Za § 614 sa vkladá § 614a, ktorý znie:
§ 614a
Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil
spotrebite¾ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávate¾om, náklady na jeho vrátenie
a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj vetky kupujúcim úèelne vynaloené náklady v súvislosti
s tým znáa predávajúci..
7. V deviatej èasti sa za osemnástu hlavu vkladá devätnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
DEVÄTNÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚÈINNÝM OD 13. JÚNA 2014
§ 879p
Ustanoveniami § 53 ods. 4 písm. s) a t), § 53 ods. 7
a § 614a sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred
13. júnom 2014; vznik týchto právnych vzahov, ako aj
nároky z nich vzniknuté pred 13. júnom 2014 sa vak
posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 12. júna 2014,
ak nie je ustanovené inak..
8. Príloha sa dopåòa bodom 7, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ
z 25. októbra 2011 o právach spotrebite¾ov, ktorou
sa mení a dopåòa smernica Rady 93/13/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zruuje smernica Rady
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011)..
Èl. III
Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 234/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 48/1996
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 589/2003
Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z.,
zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z. a zákona è. 388/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
§ 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Záväzkové vzahy súvisiace so spotrebite¾skou
zmluvou sa spravujú slovenským právnym poriadkom,
ibae právo, ktoré by bolo inak rozhodné, poskytuje
spotrebite¾ovi lepiu ochranu jeho práv..
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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. a zákona è. 459/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v kadej podobe súvisiace s obchodnou, podnikate¾skou alebo inou zárobkovou èinnosou1b)
s cie¾om uplatni produkty na trhu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb.
o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov, zákon è. 586/2003 Z. z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová v rámci
svojej podnikate¾skej èinnosti.
3. § 3 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Reklama sa nesmie íri, ak nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 3 zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
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. a zákona
è. 367/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
a tátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike
pod¾a osobitných predpisov.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
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2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1a sa citácia zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou zákon è. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo
poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na
dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) vykonáva kontrolné nákupy..
4. § 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inpekcia kontrolovanému subjektu do
30 dní od prevzatia výrobku, e vykonaný nákup bol
kontrolný. Ak v rovnakej lehote vráti nepokodený výrobok kontrolovanej osobe, kontrolovaná osoba je povinná vráti Slovenskej obchodnej inpekcii zaplatenú
cenu výrobku, a to do 15 dní odo dòa vrátenia výrobku;
náklady spojené s vrátením výrobku kontrolovanej
osobe znáa Slovenská obchodná inpekcia. Povinnos
kontrolovanej osoby uhradi náklady vzoriek a skúok
na overenie bezpeènosti, kvality a zhody výrobkov pod¾a § 7 ods. 4 tým nie je dotknutá..
5. V § 5 sa odsek 6 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) vykonáva kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod
utajenou identitou..
Èl. VI
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. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Poskytovate¾ sluieb je povinný elektronicky potvrdi objednávku bezodkladne po jej doruèení..
2. V § 5 ods. 8 písmeno b) znie:
b) o zabezpeèení záväzkov;16) ustanovenie § 741b Obèianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.
Èl. VII
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. 199/2007
Z. z., zákona è. 198/2007 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
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è. 287/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 436/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 19 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Subjekt verejnej správy, ktorým sú
eleznice Slovenskej republiky,22ab) tátny podnik a obchodná spoloènos, môe prijíma úvery alebo pôièky,
prièom ak ich celková suma prijatá v príslunom rozpoètovom roku presiahne sumu 1 000 000 eur, len po
predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ab znie:

22ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993
Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov..

Èl. VIII
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. a zákona
è. 437/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmená a) a b) znejú:
a) spotrebite¾om fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebite¾skej zmluvy1) nekoná v rámci
predmetu svojej podnikate¾skej èinnosti,2) zamestnania alebo povolania,2a)
b) predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebite¾skej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikate¾skej èinnosti alebo povolania, alebo
osoba konajúca v jej mene alebo na jej úèet,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2a znejú:

1) § 52 a 54 Obèianskeho zákonníka.
2
) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
2a
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
ininieroch v znení neskorích predpisov, zákon è. 586/2003
Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 písm. n) sa za slová odborným posúdením
vkladá slovo písomné.
3. § 2 sa dopåòa písmenom zd), ktoré znie:
zd) produktom výrobok alebo sluba vrátane nehnute¾nosti, práva alebo záväzku..
4. Nad § 4 sa vkladá nadpis, ktorý znie: P o v i n n o s t i p r e d á v a j ú c e h o .
5. Nadpis pod § 4 sa vypúa.
6. V § 4 ods. 1 písm. i) sa vypúajú slová pri vybavovaní cezhraniènej reklamácie.
7. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Predávajúci nesmie
a) uklada spotrebite¾ovi povinnosti bez právneho dôvodu,
b) upiera spotrebite¾ovi práva pod¾a § 3,
c) pouíva nekalé obchodné praktiky a neprijate¾né
podmienky v spotrebite¾ských zmluvách..

Strana 874

Zbierka zákonov è. 102/2014

8. V § 4 ods. 10 sa vypúajú slová napriek upozorneniu zdruenia.
9. § 4 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Predávajúci nesmie iada alebo prija od spotrebite¾a úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú slubu
alebo poskytnutý elektronický obsah,12ca) ktorý si spotrebite¾ neobjednal. Neèinnos spotrebite¾a po prijatí
nevyiadanej dodávky pod¾a prvej vety nemá za následok vznik akýchko¾vek nákladov ani iných povinností
pre spotrebite¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12ca znie:

12ca) § 2 ods. 7 zákona è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
(1) Predávajúci nesmie spotrebite¾ovi úètova poplatky
a) za pouitie platobného prostriedku12cb) alebo
b) za vyuitie iného spôsobu platby, ako je platobný
prostriedok vo výke prevyujúcej skutoèné náklady,
ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s pouívaním tohto spôsobu platby.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak ide o poplatok úètovaný poskytovate¾om platobných sluieb12cc)
za poskytnutú platobnú slubu.
(3) Telefónne èíslo predávajúceho, na ktorom ho môe
kontaktova spotrebite¾ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie by èíslom sluby so zvýenou tarifou.
(4) Platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet
plnenia, náklady a poplatky pod¾a § 10a ods. 1 písm. d)
je spotrebite¾ povinný zaplati, len ak s touto platbou
výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred
odoslaním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného súhlasu pod¾a prvej vety znáa predávajúci.
(5) Predávajúci nesmie na úèely získania súhlasu
pod¾a odseku 4 ponúka spotrebite¾ovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromko¾vek úkone predchádzajúcom
uzavretiu zmluvy predvolené monosti, pri ktorých sa
vyaduje úkon spotrebite¾a smerujúci k ich odmietnutiu s cie¾om vyhnú sa dodatoènej platbe. Ak bol súhlas
spotrebite¾a získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebite¾ nie je povinný túto dodatoènú platbu uhradi.
(6) Predávajúci nesmie spotrebite¾ovi uvádza pri ponuke moností prepravy alebo dodania objednaného tovaru iadne údaje, vlastnosti alebo podmienky potových, prepravných alebo zasielate¾ských sluieb, ktoré
sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných potových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto sluieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi potovým
podnikom, prepravcom alebo zasielate¾om vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim..
Poznámky pod èiarou k odkazu 12cb a 12cc znejú:

12cb) § 2 ods. 19 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

12cc
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) § 2 ods. 3 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

11. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Zabezpeèenie záväzkov spotrebite¾a
(1) Neprípustné je zabezpeèenie uspokojenia poh¾adávky alebo splnenie záväzku zo spotrebite¾skej zmluvy
a) dohodou o zrákach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibae táto
dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny,
spotrebite¾ bol pouèený o dôsledkoch jej uzavretia
a mal monos ju odmietnu, alebo
b) zmenkou alebo ekom.12ce)
(2) Predávajúci nesmie spotrebite¾ovi vybra ani inak
urèi osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebite¾skej zmluvy, plnením spotrebite¾skej zmluvy alebo
zabezpeèením záväzku zo spotrebite¾skej zmluvy kona
v mene alebo v záujme spotrebite¾a. Ustanovenia spotrebite¾skej zmluvy, ktorými spotrebite¾ splnomocòuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebite¾skej zmluvy alebo s uzavretím inej
spotrebite¾skej zmluvy, sú neplatné.
(3) Ustanovenia spotrebite¾skej zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebite¾a vo vlastnom mene alebo v zastúpení
treou osobou uzna svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebite¾skej zmluvy, sú neplatné.
(4) Právny úkon, ktorým spotrebite¾ splnomocòuje
tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpeèení splnenia záväzku spotrebite¾a zo spotrebite¾skej zmluvy
v mene spotrebite¾a, je neplatný.
(5) Predávajúci zodpovedá za kodu, ktorú spôsobil
spotrebite¾ovi poruením odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12cd a 12ce znejú:

12cd) § 551 Obèianskeho zákonníka.
12ce
) Zákon è. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a ekový v znení
neskorích predpisov..

12. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
§ 5b
Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebite¾skej
zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemonos uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voèi
spotrebite¾ovi, vrátane jeho premlèania alebo na inú
zákonnú prekáku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia
uplatni alebo prizna plnenie predávajúceho voèi spotrebite¾ovi, aj keï by inak bolo potrebné, aby sa spotrebite¾ týchto skutoèností dovolával..
13. V § 7 ods. 1 sa bodka nahrádza èiarkou a vkladajú sa slová a to pred, poèas aj po vykonaní obchodnej
transakcie..
14. V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová výrobku alebo
slube nahrádzajú slovom produktu.
15. § 7 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Pouívanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebite¾a
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vrátane vymáhania poh¾adávky vyplývajúcej zo spotrebite¾skej zmluvy..
16. V § 8 ods. 4 sa èíslo 1 nahrádza èíslom 3.
17. Slovo výrobok vo vetkých tvaroch sa v celom
texte § 8 a 9 nahrádza slovom produkt v príslunom
tvare.

f)
g)

18. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
(1) Povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 a 8, § 4a a 5a a § 7 a 9
sa vzahujú aj na osobu, ktorá v mene verite¾a alebo vo
vlastnom mene vymáha poh¾adávky vyplývajúce zo
spotrebite¾skej zmluvy.

h)

(2) Od spotrebite¾a nemono poadova úhradu nákladov vymáhania poh¾adávky vo výke prevyujúcej
skutoèné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene verite¾a alebo vo vlastnom mene vymáha poh¾adávky vyplývajúce zo spotrebite¾skej zmluvy.

i)

(3) Predávajúci ani osoba, ktorá v mene verite¾a alebo
vo vlastnom mene vymáha poh¾adávky vyplývajúce zo
spotrebite¾skej zmluvy, nesmie spotrebite¾a v súvislosti s uplatòovaním alebo vymáhaním poh¾adávok osobne navtevova v jeho domácnosti alebo na pracovisku.
Na tento úèel je rovnako zakázané akýmko¾vek spôsobom kontaktova alebo obaova spotrebite¾a poèas
sviatkov, dní pracovného pokoja alebo poèas pracovných dní v èase po osemnástej hodine..
19. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
nad paragrafom znie:
Informaèné povinnosti
§ 10a
(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy
alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky
spotrebite¾a pred tým, ako spotrebite¾ odole objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzh¾adom na povahu výrobku alebo sluby, spotrebite¾ovi jasným a zrozumite¾ným spôsobom oznámi
a) hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter sluby
v rozsahu primeranom výrobku alebo slube,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
c) telefónne èíslo predávajúceho a ïalie údaje, ktoré
sú dôleité pre kontakt spotrebite¾a s predávajúcim,
najmä adresu jeho elektronickej poty a èíslo faxu,
ak ich má,
d) predajnú cenu výrobku alebo sluby alebo, ak vzh¾adom na povahu výrobku alebo sluby nemono cenu
primerane urèi vopred, spôsob, akým sa vypoèíta,
ako aj náklady na dopravu, dodanie, potovné a iné
náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemono urèi vopred, skutoènos, e do celkovej
ceny môu by zarátané takéto náklady a poplatky,
e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do
ktorej sa predávajúci zaväzuje doda výrobok alebo
poskytnú slubu, informáciu o postupoch uplatòo-

j)
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vania a vybavovania reklamácií, saností a podnetov spotrebite¾ov,
pouèenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo sluby pod¾a veobecného predpisu,15a)
informáciu o existencii a podrobnostiach záruky
poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim pod¾a
prísnejích zásad, ako ustanovuje veobecný predpis,15b) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a slubách poskytovaných spotrebite¾om po predaji výrobku alebo poskytnutí sluby, ak sa takáto
pomoc poskytuje,
informáciu o dåke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu urèitú; ak ide o zmluvu uzavretú
na dobu neurèitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa
automaticky predluje jej platnos, aj informáciu
o podmienkach vypovedania zmluvy,
informáciu o funkènosti vrátane pouite¾ných technických ochranných opatrení na zabezpeèenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
informáciu o kompatibilite elektronického obsahu
s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu
známe alebo je rozumné oèakáva, e sú mu známe,
ak je to vhodné.

(2) Povinnosti pod¾a odseku 1 sa vzahujú aj na
zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosièi.
(3) Ustanovenia odseku 1 sa nepouijú, ak pre predávajúceho vyplýva z osobitného predpisu15c) povinnos
poskytnú informácie spotrebite¾ovi pred uzavretím
zmluvy..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15a a 15c znejú:

15a) § 622 a 623 Obèianskeho zákonníka.
15b
) § 502 Obèianskeho zákonníka.
15c
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 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. 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov, zákon è. 251/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. Nadpis nad § 11 sa vypúa.
21. V § 13 sa slová Ak sa informácie uvedené v § 11
a 12 poskytujú písomne nahrádzajú slovami Ak sa informácie uvedené v § 10a a 12 poskytujú písomne.
22. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Spotrebite¾ môe uplatni reklamáciu v ktorejko¾vek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie
reklamácie moné s oh¾adom na predávané výrobky
alebo poskytované sluby, alebo u urèenej osoby. Urèená osoba môe reklamáciu vybavi iba odovzdaním
opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie..
23. V § 18 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
Predávajúci je povinný poskytnú spotrebite¾ovi kópiu odborného posúdenia odôvodòujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dòa vybavenia
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reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnos predávajúceho pod¾a odseku 9..
24. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18a
Náleitosti odborného posúdenia
(1) Odborné posúdenie musí obsahova
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
(2) Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 1, sa neprihliada..
25. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
§ 20a
(1) Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu alebo osobe pod¾a § 9a odstráni zistené nedostatky
a zdra sa protiprávneho konania.
(2) Orgán dozoru môe rozhodnutím zakáza predávajúcemu predaj výrobkov alebo poskytovanie sluieb
spotrebite¾om najdlhie na tri roky, ak sa predávajúci
v priebehu 12 mesiacov odo dòa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uloení pokuty za konanie, ktorým poruil kolektívne záujmy spotrebite¾ov,
opakovane dopustí takého konania..
26. V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slovo predávajúci
vkladajú slová alebo osoba pod¾a § 9a a v tretej vete sa
za slovo predávajúci vkladajú slová alebo osoba pod¾a § 9a.
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2014; vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky
z nich vzniknuté pred 1. májom 2014 sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2014..
31. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29c
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 13. júna 2014
Ustanoveniami § 4a ods. 1 a 3 sa spravujú aj právne
vzahy vzniknuté pred 13. júnom 2014; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
13. júnom 2014 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 12. júna 2014..
32. V prílohe è. 1 èasti Klamlivé obchodné praktiky
iesty bod znie:
6. Reklama typu naláka a zmeni, ktorou sa rozumie
reklama s úmyslom podpori predaj iného produktu
výzvou na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné
a) odmietnutie ukáza tovar z reklamy spotrebite¾om,
b) odmietnutie prevzia objednávky na tento tovar
alebo jeho dodanie v rozumnom èase, alebo
c) predvedenie jeho chybnej vzorky..
33. V prílohe è. 1 èasti Agresívne obchodné praktiky
siedmom bode sa vypúajú slová alebo slubu.
34. V prílohe è. 1 èasti Klamlivé obchodné praktiky
ôsmom bode sa slová v tátnom jazyku nahrádzajú
slovami v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom èlenského tátu, v ktorom má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania31).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka..

27. V § 21 ods. 2 prvej vete sa slová zistí poruenie
nahrádzajú slovami získa podozrenie o poruovaní
a za slovo predávajúci sa vkladajú slová alebo osoba
pod¾a § 9a.

35. Slovo výrobok vo vetkých tvaroch sa v celom
texte prílohy è. 1 nahrádza slovom produkt v príslunom tvare.

28. V § 24 odsek 7 znie:
(7) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do 12 mesiacov odo dòa, keï orgán dozoru zistil poruenie povinnosti pod¾a tohto zákona, najneskôr do troch rokov
pod¾a odsekov 1 a 3, a do desiatich rokov pod¾a odseku 2 odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo. Pokutu mono uloi najneskôr do tyroch rokov odo dòa,
keï k porueniu povinnosti dolo..

36. Príloha è. 2 sa dopåòa deviatym bodom, ktorý znie:
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ
z 25. októbra 2011 o právach spotrebite¾ov, ktorou
sa mení a dopåòa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES
a ktorou sa zruuje smernica Rady 85/577/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
(Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011)..

29. V § 25 ods. 1 sa za slová práv spotrebite¾ov vkladá èiarka a slová a to vrátane konania vo veci ochrany
kolektívnych záujmov spotrebite¾ov,.

Èl. IX

30. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. mája 2014
Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 4 sa
spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred 1. májom

Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) investièným zámerom s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur projekt poèiatoènej investície zameraný na vybudovanie nového
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1. podniku, rozírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatoèné výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného
programu existujúceho podniku priemyselnej
výroby11a) okrem odvetví a èinností pod¾a osobitného predpisu,11b) ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,
2. komplexného strediska cestovného ruchu alebo
rozírenie existujúceho komplexného strediska
cestovného ruchu, ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,.
Doterajie písmená b) a n) sa oznaèujú ako písmená c) a o).
2. § 4 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v priemyselnej výrobe11a) okrem
odvetví a èinností pod¾a osobitného predpisu11b) sú:
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 200 000 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby
podnikate¾a,
b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú urèené na výrobné úèely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c) výroba, èinnosti, procesy, stavby alebo výrobné
a technologické zariadenia spåòajúce podmienky na
ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných
predpisov,15)
d) investièný zámer sa realizuje na jednom mieste, prièom za jedno miesto realizácie investièného zámeru
sa povauje súhrn nehnute¾ností, ktoré tvoria jeden
podnikový pozemok.15a)
(6) Ak investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur bude zameraný na rozírenie výroby
v existujúcom podniku, rozírením výroby v existujúcom podniku na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby
v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne
o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finanèné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finanènému roku, v ktorom bol investièný zámer s oprávnenými
nákladmi nad 200 000 000 eur doruèený ministerstvu.
(7) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa nepouijú na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000
eur..
3. § 7 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pre cestovný ruch na investièný zámer
s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sú:
a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré
sú urèené na poskytovanie sluieb, a to v hodnote
najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a krytých vlast-
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ným imaním právnickej osoby alebo majetkom
fyzickej osoby  podnikate¾a,
c) sluby, èinnosti, procesy, stavby alebo zariadenia
spåòajúce podmienky na ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných predpisov,15)
d) investièný zámer sa realizuje na jednom mieste, prièom za jedno miesto realizácie investièného zámeru
sa povauje súhrn nehnute¾ností, ktoré tvoria jeden
podnikový pozemok.15a)
(5) Ak investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur bude zameraný na rozírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu, rozírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu na investièný zámer s oprávnenými nákladmi
nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 %
v porovnaní s priemerom za posledné tri finanèné roky,
ktoré bezprostredne predchádzajú finanènému roku,
v ktorom bol investièný zámer s oprávnenými nákladmi
nad 200 000 000 eur doruèený ministerstvu.
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepouijú na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000
eur..
4. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7
ods. 1 nahrádzajú slovami § 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7
ods. 1 a 4.
5. V § 9 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) èestné vyhlásenie, e ak bude iadate¾ v postavení
predávajúceho,16da) bude vykonáva podnikate¾skú
èinnos v súlade s osobitnými predpismi,16db).
Doterajie písmená h) a j) sa oznaèujú ako písmená i) a k).
Poznámky pod èiarou k odkazom 16da a 16db znejú:

16da) § 2 písm. a) zákona 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.
16db
) Zákon è. 250/2007 Z. z.
Zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji
tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. V § 12 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c)záväzné vyhlásenie, e ak bude iadate¾ v postavení
predávajúceho,16da) bude vykonáva podnikate¾skú
èinnos v súlade s osobitnými predpismi,16db).
Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a h).
7. V § 13 sa nadpis Rozhodnutie o schválení investiènej pomoci presúva nad jeho èíselné oznaèenie.
8. § 13 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nepouijú na konanie o schválení investiènej pomoci na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, na
ktorý sa navrhuje poskytnutie investiènej pomoci výluène pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)..
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9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
§ 13a
(1) Ak iadate¾ spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov20) a investièná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do 15 dní od predloenia
iadosti iadate¾a pod¾a § 12 na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investièná pomoc sa poskytuje výluène pod¾a § 2 ods. 1 písm. b),
vydá iadate¾ovi rozhodnutie o schválení investiènej
pomoci výluène pod¾a § 2 ods. 1 písm. b). Rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci doruèí ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, poskytovate¾om investiènej
pomoci pod¾a § 2 ods. 4.
(2) Ak iadate¾ spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov20) a investièná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,22)
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do 15 dní
od predloenia iadosti iadate¾a pod¾a § 12 na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000
eur a investièná pomoc sa poskytuje výluène pod¾a § 2
ods. 1 písm. b), vydá iadate¾ovi rozhodnutie o poskytnutí investiènej pomoci výluène pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) s tým, e jednou z podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investiènej pomoci je, e Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhovaná investièná pomoc je zluèite¾ná so spoloèným trhom24)
a následne postupom pod¾a osobitného predpisu23)
poiada Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti
navrhovanej investiènej pomoci so spoloèným trhom,24)
o èom písomne informuje iadate¾a.
(3) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhovaná investièná pomoc výluène pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) na investièný zámer s oprávnenými nákladmi
nad 200 000 000 eur je zluèite¾ná so spoloèným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do
15 dní od doruèenia koneèného rozhodnutia Európskej
komisie vydá oznámenie o zluèite¾nosti navrhovanej investiènej pomoci so spoloèným trhom, o èom písomne
informuje iadate¾a. Oznámenie o zluèite¾nosti navrhovanej investiènej pomoci so spoloèným trhom doruèí
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, poskytovate¾om investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 4. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhovaná
investièná pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000
eur nie je zluèite¾ná so spoloèným trhom, rozhodnutie
ministerstva alebo ministerstva dopravy pod¾a odseku 2 stráca platnos..
10. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová § 4 ods. 2 a 3,
vkladajú slová § 4 ods. 5 písm. a),, slovo alebo sa nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú slová alebo § 7
ods. 4 písm. b),.
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11. V § 15 ods. 1 písm. b) sa za slová § 4 ods. 1
písm. b), vkladajú slová § 4 ods. 5 písm. b), a za slová
§ 7 ods. 1 písm. a), sa vkladajú slová § 7 ods. 4
písm. a),.
12. V § 15 ods. 4 prvá veta znie:
Prijímate¾ je povinný splni podmienky pod¾a § 4
ods. 1 a 3 a ods. 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 4 najneskôr do
troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci pod¾a § 13 alebo § 13a..
13. V § 16 ods. 2 prvej vete sa slová § 4 ods. 1, § 5, 6,
§ 7 ods. 1 nahrádzajú slovami § 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7
ods. 1 a 4 a za kadé slovo zámere sa vkladajú slová
alebo investiènom zámere s oprávnenými nákladmi
nad 200 000 000 eur.
14. V § 16 ods. 6 sa za slová § 4 ods. 1 vkladajú slová a ods. 5 a za slová § 7 ods. 1 sa vkladajú slová
a ods. 4.
15. V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) ministerstvo pri investiènej pomoci uvedenej v § 2
ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4
ods. 1 písm. a), b) a e), § 4 ods. 5 písm. a), b) a d), § 5
písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15
ods. 1 a 4,
b) ministerstvo dopravy pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e), § 7 ods. 4 písm. a), b) a d)
a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,.
16. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:
e) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c),
§ 4 ods. 5 písm. c), § 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 4
písm. c)..
17. V § 17 ods. 3 prvá veta znie:
Prijímate¾ je povinný umoni kontrolu splnenia
podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7 ods. 1
a 4 a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok
uvedených v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci..
18. V § 17 ods. 4 sa za slová § 13 vkladajú slová
alebo 13a.
19. V § 17 ods. 6 sa za slová § 13 vkladajú slová
alebo 13a.
20. V § 17 ods. 7 sa za slová § 4 ods. 1 písm. a), b), d)
a e), vkladajú slová § 4 ods. 5, a za slová § 7 ods. 1
písm. a), b), d) a e) sa vkladajú slová a § 7 ods. 4.
21. § 19 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia § 1 a 3, § 8 a 12, § 14, § 15 ods. 2,
3, 5 a 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 a 5, § 17 ods. 2 a 5,
§ 17 ods. 8 a 11, § 18, § 19 ods. 1 a 3 sa primerane
pouijú aj na investièný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, ak tento zákon neustanovuje
inak..
22. Za § 20d sa vkladá § 20e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 20e

Závereèné ustanovenia

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. mája 2014

§ 9a

(1) Investièná pomoc schválená do 30. apríla 2014
zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako
je uvedené v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci.
(2) Rozhodnutia o schválení investiènej pomoci alebo
rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov vydané do 30. apríla 2014 ministerstvo na základe oznámenia pod¾a § 15 ods. 8 posúdi pod¾a tohto zákona.
(3) Konania zaèaté a neukonèené pred 1. májom
2014 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
Èl. X
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. a zákona
è. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 17 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Èl. XI
Zákon è. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
poskytovaní niektorých sluieb cestovného ruchu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 301/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa nad slovo spotrebite¾a umiestòuje
odkaz 1.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. a) zákona 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. 102/2014 Z. z..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 písm. b) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona
è. 102/2014 Z. z..

2. V § 2 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená a) a c).
3. V § 6 ods. 5 druhá veta znie:
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povauje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy pod¾a
§ 4 ods. 1 a 4 bolo odoslané predávajúcemu najneskôr
v posledný deò lehoty..
4. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní ïalieho
predaja nie je moné od spotrebite¾a poadova plnenie
pod¾a odseku 1 skôr, ako dôjde k uzavretiu zmluvy,
ktorej uzavretie sa má sprostredkova, alebo skôr, ako
dôjde k skonèeniu zmluvy iným spôsobom..
5. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu nad
paragrafom znie:

(1) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, ak je pre
zmluvu o èasovo vymedzenom uívaní ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je uívanie nehnute¾nosti
nachádzajúcej sa na území èlenského tátu Európskej
únie, uzavretú so spotrebite¾om s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, rozhodným právom právo tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú aj vtedy, ak
zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreaèných
sluieb, zmluvu o úèasti vo výmennom systéme alebo
zmluvu o sprostredkovaní ïalieho predaja uzatvára so
spotrebite¾om s bydliskom alebo so sídlom na území
Slovenskej republiky predávajúci, ktorý vykonáva svoju podnikate¾skú alebo inú obchodnú èinnos na území
èlenského tátu Európskej únie alebo túto èinnos
akýmko¾vek spôsobom smeruje na územie èlenského
tátu Európskej únie..
6. Nadpis § 10 sa vypúa.
Èl. XII
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 391/2012
Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 382/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo poskytnutie
vkladá slovo písomnej a slovo informácií sa nahrádza slovom informácie.
2. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:
e) na poskytnutie informácie o
1. práve písomne odstúpi od zmluvy o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu do 14 dní odo dòa uzavretia takej
zmluvy; takú informáciu je dodávate¾ elektriny
alebo dodávate¾ plynu povinný poskytnú odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo odberate¾ovi
plynu v domácnosti formou samostatného písomného pouèenia spolu s formulárom na odstúpenie
od zmluvy pod¾a prílohy è. 1 najneskôr pri uzavretí zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o zdruenej dodávke plynu,
2. prípadnej povinnosti odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti
uhradi dodávate¾ovi elektriny alebo dodávate¾ovi
plynu cenu za skutoène poskytnuté plnenie, ak
odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾
plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu po tom, èo udelil výslovný súhlas
pod¾a odseku 19..
3. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu v lehote pod¾a
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odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo v lehote pod¾a odseku 20. Lehota na odstúpenie od zmluvy o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke
plynu je zachovaná, ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti odole odstúpenie od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o zdruenej dodávke plynu v posledný deò lehoty pod¾a odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo pod¾a odseku 20. Odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti môe uplatni právo na
odstúpenie od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosièi34a) alebo
pouitím formulára na odstúpenie od zmluvy pod¾a prílohy è. 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 2 ods. 6 zákona è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy
uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. § 17 sa dopåòa odsekmi 18 a 24, ktoré znejú:
(18) Ustanovenia zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu sa môu
odchýli od informácií poskytnutých odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo odberate¾ovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu pod¾a
odseku 1 písm. a) alebo § 17a ods. 4 iba na základe výslovného súhlasu oboch zmluvných strán.
(19) Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu zaèa pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo ak odberate¾ elektriny
v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti
poiada o zaèatie dodávky elektriny alebo o zaèatie dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy pod¾a odseku 1 písm. e) prvého bodu, dodávate¾
elektriny alebo dodávate¾ plynu je povinný vyiada od
odberate¾a elektriny v domácnosti alebo od odberate¾a
plynu v domácnosti výslovný súhlas so zaèatím dodávky elektriny alebo dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak je zmluva o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluva o zdruenej dodávke
plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu,
musí by tento súhlas zaznamenaný na trvanlivom nosièi.
(20) Ak dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu
neinformoval odberate¾a elektriny v domácnosti alebo
odberate¾a plynu v domácnosti o práve na odstúpenie
od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke plynu pod¾a odseku 1 písm. e) prvého bodu, odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti môe odstúpi od zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej
dodávke plynu do
a) 14 dní odo dòa dodatoèného splnenia informaènej
povinnosti o práve odstúpi od zmluvy o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke
plynu, ak dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu
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dodatoène splnil svoju informaènú povinnos, najneskôr vak do 12 mesiacov odo dòa uzavretia
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke plynu,
b) 12 mesiacov a 14 dní odo dòa uzavretia zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke plynu, ak dodávate¾ elektriny
alebo dodávate¾ plynu neposkytol informáciu o práve odstúpi od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu ani dodatoène.
(21) Ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej
dodávke plynu, nie je povinný plati za dodanú elektrinu alebo dodaný plyn poèas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1 písm. e) prvého bodu
bez oh¾adu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
a) mu dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu neposkytol informácie pod¾a odseku 1 písm. e) alebo
b) odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾
plynu v domácnosti neudelil súhlas pod¾a odseku 19.
(22) Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu nesmie od odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti prija alebo iada uhradenie
finanènej
zábezpeky
na
splnenie
alebo
zabezpeèenie záväzkov odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti.
(23) Ak dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu telefonicky kontaktuje odberate¾a elektriny v domácnosti
alebo odberate¾a plynu v domácnosti s ponukou na
uzavretie alebo zmenu zmluvy o zdruenej dodávke
elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu, je
povinný odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo odberate¾ovi plynu v domácnosti na zaèiatku kadého
rozhovoru oznámi svoje identifikaèné údaje, ako aj obchodný zámer telefonickej komunikácie.
(24) Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu je povinný zabezpeèi ochranu osobných údajov získaných
poèas telefonického rozhovoru pod¾a odseku 23 pod¾a
osobitného predpisu.38a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

38a) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014
Z. z..

5. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Ochrana odberate¾a elektriny v domácnosti
alebo odberate¾a plynu v domácnosti pri
zmluvách uzatváraných na dia¾ku a pri zmluvách
uzatváraných mimo prevádzkových priestorov
dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu
(1) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa pouijú, ak je
zmluva o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluva
o zdruenej dodávke plynu zmluvou uzavretou na dia¾ku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu.
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Ustanovenia § 17 sa na zmluvu o zdruenej dodávke
elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu, ktorá je zmluvou uzavretou na dia¾ku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu, pouijú, ak tento
paragraf neustanovuje inak.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou na dia¾ku zmluva medzi dodávate¾om elektriny
alebo dodávate¾om plynu a odberate¾om elektriny v domácnosti alebo odberate¾om plynu v domácnosti dohodnutá a uzavretá výluène prostredníctvom jedného
alebo viacerých prostriedkov dia¾kovej komunikácie
bez súèasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán,
najmä vyuitím webového sídla, elektronickej poty, telefónu, faxu alebo adresného listu.
(3) Na úèely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu zmluva medzi dodávate¾om elektriny alebo dodávate¾om plynu a odberate¾om
elektriny v domácnosti alebo odberate¾om plynu v domácnosti
a) uzavretá za súèasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
priestorom dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a
plynu, alebo
b) na ktorej uzavretie dal návrh dodávate¾ovi elektriny
alebo dodávate¾ovi plynu odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti na
mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu.
(4) Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu je povinný poskytnú odberate¾ovi elektriny v domácnosti
alebo odberate¾ovi plynu v domácnosti pred uzavretím
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke plynu alebo ak sa tá uzatvára na
základe poiadavky odberate¾a elektriny v domácnosti
alebo odberate¾a plynu v domácnosti na uzavretie
zmluvy pred tým, ako odberate¾ elektriny v domácnosti
alebo odberate¾ plynu v domácnosti odole poiadavku
na uzavretie zmluvy, okrem informácií pod¾a § 17
ods. 1 písm. a) aj informáciu o
a) cene za pouitie prostriedkov dia¾kovej komunikácie, ktoré mono vyui na úèely uzavretia zmluvy,
ak ide o èíslo sluby so zvýenou tarifou,
b) platobných podmienkach,
c) telefónnom èísle dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu a ïalie údaje, ktoré sú dôleité pre kontakt odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti s dodávate¾om elektriny
alebo dodávate¾om plynu, najmä adresu elektronickej poty a èíslo faxu,
d) postupoch uplatòovania a vybavovania reklamácií,
saností a podnetov odberate¾ov elektriny v domácnosti alebo odberate¾ov plynu v domácnosti,
e) existencii prísluných kódexov správania,38b) ktoré
sa dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu zaviazal dodriava, a o spôsobe, akým sa môe odberate¾
elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti s nimi oboznámi alebo získa ich znenie,
f) minimálnej dåke trvania záväzkov odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti vyplývajúcich zo zmluvy o zdruenej dodávke
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elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu,
ak zo zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o zdruenej dodávke plynu vyplýva pre odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti taký záväzok.
(5) Informácie pod¾a § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4
sa odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo odberate¾ovi plynu v domácnosti musia poskytnú v prípade
a) zmluvy uzavretej na dia¾ku spôsobom primeraným
pouitému prostriedku dia¾kovej komunikácie; ak
sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosièi,
musia by pre odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti èitate¾né a zrozumite¾né,
b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu v listinnej podobe alebo so súhlasom odberate¾a elektriny
v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti
v podobe zápisu na inom trvanlivom nosièi..
Poznámka pod èiarou k odkazu 38b znie:

38b) § 2 písm. s) zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

6. V § 88 ods. 1 písm. c) znie:
c) Slovenská obchodná inpekcia (ïalej len inpekcia),.
7. V § 89 ods. 1 písm. e) znie:
e) vyplývajúcich z opatrení uloených inpekciou a inpektorátmi Slovenskej obchodnej inpekcie (ïalej
len inpektorát),.
8. V § 89 sa vypúajú odseky 2 a 6. Doterajie odseky 7 a 18 sa oznaèujú ako odseky 2 a 13.
9. V § 89 ods. 4 sa vypúa tretia veta.
10. V § 89 sa vypúajú odseky 10 a 11. Doterajie
odseky 12 a 13 sa oznaèujú ako odseky 10 a 11.
11. V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová § 89 ods. 7 písm. b)
a ods. 8 písm. b) nahrádzajú slovami § 89 ods. 2
písm. b) a ods. 3 písm. b).
12. V § 91 ods. 2 písm. d) sa za slová § 17, vkladajú
slová § 17a,.
13. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 96a
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. mája 2014
(1) Pôsobnos tátnej energetickej inpekcie pod¾a
právnych predpisov úèinných do 30. apríla 2014 prechádza dòom 1. mája na Slovenskú obchodnú inpekciu.
(2) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení pouíva pojem
tátna energetická inpekcia vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým Slovenská obchodná inpekcia v príslunom tvare.
(3) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení pouíva pojem
krajský inpektorát vo vetkých tvaroch, rozumie sa
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tým inpektorát Slovenskej obchodnej inpekcie
v príslunom tvare.
(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, pracovnoprávnych vzahov, majetkovoprávnych vzahov a iných právnych vzahov prechádzajú od 1. mája 2014 zo tátnej energetickej
inpekcie na Slovenskú obchodnú inpekciu.
(5) V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku
energetiky vykonáva Slovenská obchodná inpekcia
tátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike
pod¾a osobitného predpisu.97)
(6) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti tátnej
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energetickej inpekcie zaèaté do 30. apríla 2014, dokonèí prísluný inpektorát Slovenskej obchodnej inpekcie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 97 znie:
97) Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

14. Slová generálny riadite¾ vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami ústredný
riadite¾ v príslunom tvare.
15. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 251/2012 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplòte a zalite tento formulár len v prípade, e si eláte odstúpi od zmluvy)
 Komu .............. [Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide
o právnickú osobu, prípadne faxové èíslo a e-mailovú adresu]:
 Týmto oznamujem, e odstupujem od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke
plynu*:
 Èíslo zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu*: ...............
 Èíslo odberného miesta (POD  plyn)* / (EIC  elektrina)*  Dátum uzavretia zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu* ..............
 Meno a priezvisko odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* ..............
 Adresa odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* ..............
 Podpis odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 Dátum ..............
* Nehodiace sa preèiarknite..
16. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ
z 25. októbra 2011 o právach spotrebite¾ov, ktorou
sa mení a dopåòa smernica Rady 93/13/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zruuje smernica Rady
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011)..

národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 397/2008 Z. z., zákonom
è. 318/2009 Z. z., zákonom è. 575/2009 Z. z., zákonom
è. 508/2010 Z. z., zákonom è. 301/2012 Z. z., zákonom
è. 132/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. XIII

Úèinnos

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014 okrem
èl. I a III, èl. V bod 2, èl. VI, èl. VIII bodov 2, 4 a 6, 8
a 10, 19 a 24, 28, 31 a 36 a èl. XII bodov 1 a 5, 12, 15
a 16, ktoré nadobúdajú úèinnos 13. júna 2014.

Èl. XIV

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 102/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebite¾ov, ktorou sa
mení a dopåòa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zruuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11.
2011).
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Príloha è. 2
k zákonu è. 102/2014 Z. z.

POUÈENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITE¼A NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpi od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dòoch odo dòa .............. (doplòte pod¾a pokynov v bode 1)
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpi od tejto zmluvy jednoznaèným vyhlásením (napríklad listom zaslaným potou, faxom alebo e-mailom) na adrese .............. (doplòte pod¾a
pokynov v bode 2). Na tento úèel môete poui vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali
alebo zaslali.
(ak umoòujete spotrebite¾om odstúpi od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplòte text pod¾a pokynov
v bode 3)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zalete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred
tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime vetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu
cenu vrátane nákladov na doruèenie tovaru k Vám. To sa nevzahuje na dodatoèné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doruèenia, ako je najlacnejí bený spôsob doruèenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytoèného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dòa, keï nám bude doruèené Vae oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich
úhrada bude uskutoènená rovnakým spôsobom, aký ste pouili pri Vaej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným
spôsobom platby, a to bez úètovania akýchko¾vek ïalích poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená a po doruèení vráteného tovaru spä na nau adresu alebo po predloení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spä pod¾a toho, èo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade
zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).
(doplòte pod¾a pokynov v bode 4)
(doplòte pod¾a pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie:
1. Doplòte jeden z textov uvedených niie v úvodzovkách:
a) v prípade zmluvy o slubách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
nosièi: uzavretia zmluvy.;
b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: keï Vy alebo Vami urèená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.;
c) ak sa tovary objednané spotrebite¾om v jednej objednávke dodávajú oddelene: keï Vy alebo Vami urèená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.;
d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: keï Vy alebo Vami urèená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.;
e) ak sa tovar dodáva opakovane poèas vymedzeného obdobia: keï Vy alebo Vami urèená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
2. Doplòte Vae obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne èíslo, faxové èíslo a e-mailovú
adresu.
3. Ak umoníte spotrebite¾ovi vyplni a zasla oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového
sídla, doplòte nasledujúci text: Ak máte záujem, môete vyplni a zasla vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
alebo akéko¾vek iné jednoznaèné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom naej internetovej stránky [vlote adresu webového sídla]. Ak vyuijete túto monos, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosièi (napríklad e-mailom).
4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebite¾a, ako mono vráti tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
a) doplòte spôsob vrátenia tovaru
 Tovar vyzdvihneme. alebo
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 Zalite nám tovar spä alebo ho prineste na nau adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili urèitú osobu, doplòte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dòa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa povauje za zachovanú, ak tovar odolete spä pred uplynutím 14-dòovej lehoty.;
b) doplòte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
 Náklady na vrátenie tovaru znáame my.;
 Priame náklady na vrátenie tovaru znáate Vy.;
 Ak pri zmluve uzavretej na dia¾ku neponúkate, e budete znáa náklady na vrátenie tovaru a tovar vzh¾adom
na jeho povahu nemono vráti potou: Priame náklady na vrátenie tovaru vo výke
EUR [doplòte sumu]
znáate Vy.; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemono primerane vypoèíta vopred: Priame náklady na vrátenie tovaru znáate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je ...... EUR [doplòte sumu].; alebo
 Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzh¾adom na jeho povahu nemôe by odoslaný spä predávajúcemu potou a bol dodaný spotrebite¾ovi domov v èase uzavretia
zmluvy: Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady. a
c) doplòte informáciu o zodpovednosti spotrebite¾a za kodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za
akéko¾vek zníenie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ne aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkènosti tovaru.
5. V prípade zmluvy o slubách doplòte toto: Ak ste poiadali o zaèatie poskytovania sluieb poèas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnos uhradi nám cenu za skutoène poskytnuté plnenia do dòa, kedy ste nám oznámili
Vae rozhodnutie odstúpi od tejto zmluvy..
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Príloha è. 3
k zákonu è. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplòte a zalite tento formulár len v prípade, e si eláte odstúpi od zmluvy)
 Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové èíslo
a e-mailovú adresu]:
 Týmto oznamujem/oznamujeme*, e odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto sluby* : ..............
 Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
 Meno a priezvisko spotrebite¾a/spotrebite¾ov* ..............
 Adresa spotrebite¾a/spotrebite¾ov* ..............
 Podpis spotrebite¾a/spotrebite¾ov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 Dátum ..............
* Nehodiace sa preèiarknite.
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103
ZÁKON
z 25. marca 2014
o divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) zriaïovanie, zakladanie, zluèovanie, zruovanie
a postavenie profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných intitúcií,
b) pôsobnos orgánov tátnej správy a orgánov územnej samosprávy na úseku divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti,
c) rozvrhnutie pracovného èasu a nepretritý odpoèinok divadelných umelcov a hudobných umelcov
v týdni,
d) osobitný príspevok divadelných umelcov a osobitný
príspevok hudobných umelcov a postup pri jeho priznávaní a poskytovaní.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na neprofesionálne divadlá a neprofesionálne hudobné intitúcie.
§2
Základné pojmy
(1) Divadelná èinnos je súhrn umeleckých, umelecko-technických, organizaèných a ekonomických aktivít smerujúcich k natudovaniu a sprístupòovaniu
divadelného diela verejnosti.
(2) Hudobná èinnos je súhrn umeleckých, umelecko-technických, organizaèných a ekonomických aktivít smerujúcich k natudovaniu a sprístupòovaniu
hudobného diela verejnosti.
(3) Divadlo je kultúrna a umelecká intitúcia, ktorej
hlavným predmetom èinnosti je natudovanie divadelných a hudobných diel a ich sprístupòovanie verejnosti. Divadlo je právnická osoba zapísaná v evidencii divadiel pod¾a tohto zákona.
(4) Hudobná intitúcia je kultúrna a umelecká intitúcia, ktorej hlavným predmetom èinnosti je natudovanie hudobných diel a ich sprístupòovanie verejnosti.
Hudobná intitúcia je právnická osoba zapísaná v evidencii hudobných intitúcií pod¾a tohto zákona.
(5) Profesionálna kariéra divadelného umelca alebo
hudobného umelca je výkon divadelnej èinnosti alebo
hudobnej èinnosti v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.1)
1

§3
tátna správa na úseku divadelnej
èinnosti a hudobnej èinnosti
(1) tátnu správu na úseku divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) Ministerstvo na úseku divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti
a) zriaïuje, zluèuje a zruuje divadlá alebo hudobné
intitúcie,
b) vedie evidenciu divadiel a evidenciu hudobných intitúcií,
c) spracováva vybrané informácie o èinnosti divadla
a hudobnej intitúcie,
d) podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít poskytovaním úèelových prostriedkov,
e) kontroluje dodriavanie hospodárnosti, efektívnosti,
úèinnosti a úèelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v ním zriadených právnických osobách,
f) vykonáva kontrolu dodriavania úèelu pouitia verejných prostriedkov osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky na vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít,
g) poskytuje odbornú pomoc orgánom územnej samosprávy,
h) podporuje plynulý a vyváený rozvoj základných divadelných a hudobných druhov, poskytuje záväzné
stanovisko k zlúèeniu alebo k zrueniu divadla alebo
hudobnej intitúcie, ktorej zriaïovate¾om je samosprávny kraj alebo obec, ak ide o divadlo alebo o hudobnú intitúciu, ku ktorým prela zriaïovate¾ská
funkcia z orgánu tátnej správy na samosprávny
kraj alebo na obec,
i) poskytuje záväzné stanovisko k prevodu zriaïovate¾skej pôsobnosti k divadlu alebo k hudobnej intitúcii zo samosprávneho kraja alebo obce dohodou
na iného zriaïovate¾a, ak ide o divadlo alebo hudobnú intitúciu, ku ktorým prela zriaïovate¾ská
funkcia z orgánu tátnej správy na samosprávny
kraj alebo na obec.
§4
Samosprávna pôsobnos na úseku
divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti
(1) Samosprávnu pôsobnos na úseku divadelnej
èinnosti a hudobnej èinnosti vykonáva
a) samosprávny kraj,
b) obec.

) § 39 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
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(2) Samosprávny kraj na úseku divadelnej èinnosti
a hudobnej èinnosti
a) zriaïuje, zluèuje a zruuje divadlá alebo hudobné
intitúcie,
b) podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo
hudobných aktivít poskytovaním úèelových prostriedkov,
c) kontroluje dodriavanie hospodárnosti, efektívnosti, úèinnosti a úèelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami v ním zriadených divadlách a hudobných intitúciách,
d) vykonáva kontrolu dodriavania úèelu pouitia verejných prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté
verejné prostriedky na vybrané okruhy divadelných
aktivít alebo hudobných aktivít,
e) v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.
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(3) Minister kultúry Slovenskej republiky vymenúva
a odvoláva tatutárny orgán tátneho divadla alebo
tátnej hudobnej intitúcie zriadenej ministerstvom;
vymenúva ho na základe výberového konania alebo výberu uskutoèneného priamym oslovením. Funkèné obdobie tatutárneho orgánu je pä rokov; opätovné vymenovanie je moné.
(4) tatutárny orgán tátneho divadla alebo tátnej
hudobnej intitúcie pod¾a odseku 2 vymenúva a odvoláva vedúci toho ústredného orgánu tátnej správy,
ktorý tátne divadlo alebo tátnu hudobnú intitúciu
zriadil.
(5) tátne divadlo a tátna hudobná intitúcia sú povinné poskytova ministerstvu alebo ním poverenej
právnickej osobe vybrané informácie o svojej èinnosti.

(3) Obec na úseku divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti
a) zriaïuje, zluèuje a zruuje divadlá alebo hudobné
intitúcie,
b) podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo
hudobných aktivít poskytovaním úèelových prostriedkov,
c) kontroluje dodriavanie hospodárnosti, efektívnosti, úèinnosti a úèelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami v òou zriadených divadlách a hudobných intitúciách,
d) vykonáva kontrolu dodriavania úèelu pouitia verejných prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté
verejné prostriedky na podporu divadelných aktivít
alebo hudobných aktivít,
e) v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.

(2) Divadlo a hudobná intitúcia v zriaïovate¾skej
pôsobnosti orgánov územnej samosprávy sú povinné
poskytova na vyiadanie vybrané informácie o èinnosti svojmu zriaïovate¾ovi, ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe.

(4) Zriaïovate¾ divadla alebo hudobnej intitúcie pod¾a odsekov 2 a 3 je povinný oznámi zriadenie alebo
zruenie divadla alebo hudobnej intitúcie ministerstvu do 30 dní od ich zriadenia alebo zruenia.

(3) Rozsah vybraných informácií, ktoré môe ministerstvo poadova pod¾a odseku 2 a pod¾a § 5 ods. 5
a § 7 ods. 4 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(5) Zriaïovate¾ divadla alebo hudobnej intitúcie
pod¾a odsekov 2 a 3 je povinný vyiada si pred zruením alebo zlúèením divadla alebo hudobnej intitúcie
alebo pred prevodom zriaïovate¾skej funkcie k nim dohodou na iného zriaïovate¾a záväzné stanovisko ministerstva, ak ide o divadlo alebo o hudobnú intitúciu, ku
ktorým prela zriaïovate¾ská funkcia z orgánu tátnej
správy na samosprávny kraj alebo na obec. Rozhodnutie o zruení alebo zlúèení divadla alebo hudobnej intitúcie alebo o prevode zriaïovate¾skej funkcie k nim vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.
§5
tátne divadlo a tátna hudobná intitúcia
(1) Ministerstvo môe zriadi tátne divadlo a tátnu
hudobnú intitúciu ako príspevkovú organizáciu.2)
(2) tátne divadlo a tátnu hudobnú intitúciu môe
zriadi aj iný ústredný orgán tátnej správy ako príspevkovú organizáciu.2)
2

§6
Divadlo alebo hudobná intitúcia
v pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
(1) Samosprávny kraj alebo obec môe zriadi divadlo
alebo hudobnú intitúciu ako príspevkovú organizáciu
alebo rozpoètovú organizáciu.2)

§7
Divadlo alebo hudobná
intitúcia zaloená inou osobou
(1) Divadlo alebo hudobnú intitúciu môe zaloi
iná osoba.3)
(2) Divadlo alebo hudobnú intitúciu môe zrui zakladate¾ alebo súd vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.4)
(3) Zakladate¾ je povinný oznámi zaloenie alebo
zruenie divadla alebo hudobnej intitúcie ministerstvu do 30 dní od ich zaloenia alebo zruenia.
(4) Zakladate¾ je povinný oznámi na vyiadanie vybrané informácie o èinnosti ním zaloeného divadla
alebo hudobnej intitúcie ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe.

) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
3
) Napríklad § 5 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona
è. 35/2002 Z. z.
4
) § 18 a 20 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 348/2011
Z. z.
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§8
Divadelní umelci a iní zamestnanci divadla
(1) Èinnos divadla zabezpeèujú
a) divadelní umelci, ktorými sú
1. samostatní divadelní umelci, ktorými sú najmä
herec, bábkoherec, mím, taneèný sólista, vokálny
sólista, intrumentálny sólista, dirigent a fyzická
osoba inej umeleckej profesie,
2. divadelní umelci v zbore, v orchestri alebo v inom
umeleckom zoskupení, ktorými sú najmä orchestrálny hudobník, zborový spevák a zborový taneèník, ktorý hrá, spieva, predvádza, prednáa alebo
iným spôsobom interpretuje divadelné dielo len
v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, baletný zbor alebo taneèné zoskupenie,
b) ïalí umeleckí zamestnanci divadla, ktorými sú fyzická osoba v umeleckej profesii návrhárskeho alebo
spracovate¾ského a technického charakteru, najmä
umelecký stolár, vlásenkár, krajèír, maskér, inpicient, epkár, manaér notového materiálu, nástrojár, ladiè, zvukový a zvukovoobrazový technik a iní
umelecko-technickí a umelecko-remeselní zamestnanci,
c) ostatní zamestnanci.
(2) Na úèely tohto zákona sa za fyzickú osobu inej
umeleckej profesie povauje najmä reisér, zbormajster, choreograf, baletný majster, korepetítor, autor
hudobného diela, dramatického diela alebo hudobnodramatického diela, dramaturg, scénický výtvarník,
kostýmový výtvarník, svetelný dizajnér, recitátor, zvukový reisér a zvukovoobrazový reisér.
§9
Hudobní umelci a iní
zamestnanci hudobnej intitúcie
Èinnos hudobnej intitúcie zabezpeèujú
a) hudobní umelci, ktorými sú
1. samostatní hudobní umelci, ktorými sú najmä intrumentálny sólista, dirigent, vokálny sólista
a fyzická osoba inej umeleckej profesie,
2. hudobní umelci v zbore, orchestri alebo v inom
umeleckom zoskupení, ktorými sú najmä orchestrálny hudobník alebo zborový spevák, ktorý hrá,
spieva, predvádza, alebo iným spôsobom interpretuje umelecké dielo len v osobitnej umeleckej
skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, iné
komorné intrumentálne, vokálne alebo intrumentálno-vokálne zoskupenie,
b) ïalí umeleckí zamestnanci hudobnej intitúcie,
ktorými sú fyzická osoba v umeleckej profesii spracovate¾ského a technického charakteru, najmä
manaér notového materiálu, nástrojár, organológ,
ladiè, zvukový a zvukovoobrazový technik, inpicient a iní umelecko-technickí a umelecko-remeselní zamestnanci,
c) ostatní zamestnanci.
5

) § 93 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
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§ 10
(1) Divadelný umelec alebo hudobný umelec môe
vykonáva profesionálnu divadelnú èinnos alebo profesionálnu hudobnú èinnos v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.1)
(2) Ak divadlo alebo hudobná intitúcia, ktorých
zriaïovate¾om je ministerstvo, iný ústredný orgán tátnej správy, samosprávny kraj alebo obec, uzatvorili
s divadelným umelcom alebo hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôu s ním uzatvori na rovnaký
predmet èinnosti aj zmluvu.1)
§ 11
Rozvrhnutie pracovného èasu
a nepretritý odpoèinok v týdni
(1) Týdenný pracovný èas zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom alebo hudobným umelcom, pozostáva z èasu, v ktorom tento zamestnanec vykonáva
umeleckú èinnos na pracovisku alebo na inom mieste
urèenom zamestnávate¾om, a z domácej prípravy.
(2) Zamestnávate¾ je povinný o zamestnancoch, ktorí
sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami,
vies evidenciu pracovného èasu, ktorá zahàòa èas
a) umeleckého výkonu zamestnanca poèas divadelných, hudobných alebo iných umeleckých podujatí
na pracovisku alebo na inom mieste urèenom zamestnávate¾om,
b) strávený skúaním pripravovaných divadelných,
hudobných alebo iných umeleckých podujatí na
pracovisku alebo na inom mieste urèenom zamestnávate¾om,
c) nevyhnutný na domáce túdium a domácu prípravu
zamestnanca.
(3) Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumoòujú rozvrhnú pracovný èas pod¾a osobitného
predpisu,5) zamestnávate¾ môe zamestnancovi stariemu ako 18 rokov, ktorý je divadelným umelcom alebo hudobným umelcom, po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo ak u zamestnávate¾a nepôsobia
zástupcovia zamestnancov, po dohode s týmto zamestnancom, rozvrhnú pracovný èas tak, aby mal raz za
tyri týdne najmenej dva po sebe nasledujúce dni nepretritého odpoèinku; zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi náhradný nepretritý odpoèinok v týdni do zaèiatku hromadného èerpania
dovolenky, najneskôr vak do 12 mesiacov, odkedy sa
mal odpoèinok poskytnú.
§ 12
Osobitný príspevok
(1) Spevákovi, hráèovi na dychový nástroj a taneèníkovi, ktorý je divadelným umelcom pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) alebo hudobným umelcom pod¾a § 9 písm. a),
patrí po skonèení profesionálnej kariéry osobitný príspevok, ak spåòa podmienky pod¾a odseku 2.
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(2) Oprávnená osoba pod¾a odseku 1 musí spåòa tieto podmienky:
a) bola zamestnancom tátneho divadla, tátnej hudobnej intitúcie, divadla v pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobnej intitúcie v pôsobnosti samosprávneho kraja alebo právnickej osoby pod¾a
osobitného predpisu6) najmenej
1. 25 rokov, ak ide o speváka alebo hráèa na dychový nástroj,
2. 22 rokov, ak ide o taneèníka,
b) nie je poberate¾om
1. starobného dôchodku,
2. predèasného starobného dôchodku,
3. invalidného dôchodku,
4. úrazovej renty,
5. dávky v nezamestnanosti,
6. príjmu z pracovného pomeru za èinnos, ktorá je
zhodná s èinnosou, za ktorú si uplatòuje nárok
na priznanie osobitného príspevku,
c) nebol s òou skonèený pracovný pomer okamite7)
alebo výpoveïou z dôvodov, pre ktoré by s ním zamestnávate¾ mohol okamite skonèi pracovný pomer alebo pre menej závané poruenie pracovnej
disciplíny.8)
(3) Oprávnená osoba pod¾a odseku 1, ktorá spåòa
podmienky pod¾a odseku 2, si môe uplatni nárok na
osobitný príspevok na ministerstve do jedného roka od
skonèenia pracovného pomeru u zamestnávate¾a uvedeného v odseku 2 písm. a), inak nárok zaniká.
(4) Suma osobitného príspevku je 50 % z priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka
predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa
uplatòuje nárok na osobitný príspevok.
(5) Ministerstvo vypláca osobitný príspevok mesaène
pozadu.
(6) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené poèas celého obdobia vyplácania príspevku.
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alebo inak vedome spôsobila, e osobitný príspevok bol
vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, je povinná osobitný príspevok alebo jeho èas vráti do jedného mesiaca po vyplatení.
(10) Právo ministerstva na vrátenie osobitného príspevku alebo jeho èasti poskytnutých neoprávnene
alebo v nesprávnej výke sa premlèí, ak sa neuplatní do
troch rokov odo dòa, keï ministerstvo zistilo, e osobitný príspevok bol vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, najneskôr do desa rokov od výplaty
osobitného príspevku.
§ 13
Zníený osobitný príspevok
(1) Oprávnená osoba pod¾a § 12 ods. 1 si môe uplatni nárok na zníený osobitný príspevok, ak je súèasne
poberate¾om
a) invalidného dôchodku v sume niej, ako je suma
osobitného príspevku urèená pod¾a § 12 ods. 4, alebo
b) úrazovej renty v sume niej, ako je suma osobitného príspevku urèená pod¾a § 12 ods. 4.
(2) Nárok pod¾a odseku l si môe oprávnená osoba
uplatni do jedného roka od skonèenia pracovného pomeru u zamestnávate¾a uvedeného v § 12 ods. 2
písm. a), inak nárok zaniká.
(3) Suma zníeného osobitného príspevku sa rovná
rozdielu medzi sumou osobitného príspevku pod¾a § 12
ods. 4 a sumou invalidného dôchodku alebo úrazovej
renty.
(4) Ustanovenia § 12 ods. 4 a 10 sa vzahujú na
zníený osobitný príspevok primerane.
§ 14
Konanie o priznaní osobitného príspevku
(1) Na konanie o priznaní osobitného príspevku sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,9) ak
tento zákon neustanovuje inak.

(7) Oprávnená osoba pod¾a odseku 1, ktorej bol priznaný osobitný príspevok, je povinná kadoroène
k 31. decembru preukáza ministerstvu, e spåòa podmienky na trvanie nároku na osobitný príspevok.

(2) Nárok na priznanie osobitného príspevku si
uplatòuje oprávnená osoba pod¾a § 12 ods. 1 podaním
iadosti v listinnej podobe doruèenej ministerstvu.

(8) Nárok na osobitný príspevok oprávnenej osobe
uvedenej v odseku 1 zanikne priznaním starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty alebo dávky v nezamestnanosti alebo smrou oprávnenej osoby. Nárok na
osobitný príspevok oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 zanikne aj dòom pokraèovania v profesionálnej
kariére v pracovnom pomere.

a)
b)
c)
d)

(9) Oprávnená osoba uvedená v odseku 1 je povinná
oznámi ministerstvu do ôsmich dní zmeny skutoèností rozhodujúcich pre trvanie nároku na osobitný príspevok. Ak oprávnená osoba nesplnila túto povinnos
6

)
)
)
9
)
7
8

(3) iados obsahuje
meno a priezvisko iadate¾a,
adresu trvalého pobytu iadate¾a,
rodné èíslo iadate¾a,
dobu zamestnania a vykonávanú èinnos poèas
doby zamestnania,
e) èíslo úètu iadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, ak iadate¾ poaduje poukazovanie
osobitného príspevku na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.

(4) iadate¾ je povinný priloi k iadosti doklady preukazujúce splnenie podmienok vzniku nároku na osobitný príspevok. Splnenie podmienok uvedených v

§ 5 ods. 1 písm. q) zákona è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 68 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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a) § 12 ods. 2 písm. a) prvom a druhom bode preukazuje iadate¾ potvrdením zamestnávate¾a o dobe zamestnania a vykonávanej èinnosti poèas doby zamestnania,
b) § 12 ods. 2 písm. b) prvom a piatom bode preukazuje iadate¾ potvrdením Sociálnej poisovne,
c) § 12 ods. 2 písm. b) iestom bode preukazuje iadate¾ èestným vyhlásením, e nie je v pracovnom pomere, alebo èestným vyhlásením, e v pracovnom pomere nevykonáva èinnos zhodnú s èinnosou, za
ktorú uplatòuje nárok na priznanie osobitného príspevku,
d) § 12 ods. 2 písm. c) preukazuje iadate¾ potvrdením
zamestnávate¾a o dôvode skonèenia pracovného pomeru.
(5) Ak je iados úplná a obsahuje vetky doklady preukazujúce vznik nároku na osobitný príspevok, ministerstvo rozhodne o priznaní osobitného príspevku do
30 dní odo dòa doruèenia iadosti. V rozhodnutí o priznaní osobitného príspevku ministerstvo uvedie výku
priznaného osobitného príspevku, deò, od ktorého sa
príspevok priznáva, a splatnos príspevku. Osobitný
príspevok mono prizna najskôr od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vydaní rozhodnutia.
(6) O priznaní osobitného príspevku rozhoduje ministerstvo.
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§ 16
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti v znení zákona è. 416/2001 Z. z. a zákona
è. 288/2009 Z. z.
§ 17
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
výberu uskutoèneného priamym oslovením.
2. § 3 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a je pä rokov; opätovné vymenovanie je moné.

(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa vzahujú na konanie o priznaní zníeného osobitného príspevku rovnako.

(5) Organizáciu a èinnos Slovenského národného
divadla upraví tatút Slovenského národného divadla,
ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky..

§ 15

3. V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slovo pôsobia nahrádza slovami vykonávajú èinnos.

Prechodné ustanovenia

4. § 7 znie:

(1) Divadlo zriadené alebo zaloené pod¾a doterajích
predpisov sa povauje za divadlo zriadené alebo
zaloené pod¾a tohto zákona.
(2) Hudobná intitúcia zriadená alebo zaloená pod¾a doterajích predpisov sa povauje za hudobnú intitúciu zriadenú alebo zaloenú pod¾a tohto zákona.
(3) Na osobitný príspevok priznaný pod¾a doterajích
predpisov sa vzahujú doterajie predpisy, ak tento zákon v odseku 4 neustanovuje inak.
(4) Ak bol osobitný príspevok priznaný pod¾a doterajích predpisov, od úèinnosti tohto zákona sa na trvanie
nároku na jeho vyplácanie vzahujú podmienky a povinnosti pod¾a § 12 ods. 6 a 10.
(5) Funkèné obdobie tatutárneho orgánu pod¾a § 5
ods. 3 vymenovaného do dòa úèinnosti tohto zákona zaèína plynú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(6) Osoby, ktoré splnili podmienky na priznanie osobitného príspevku pod¾a doterajieho predpisu, môu
nárok na priznanie osobitného príspevku uplatni v lehote jedného roka od úèinnosti tohto zákona.
(7) Ak tátne divadlo alebo tátna hudobná intitúcia
zanikli do 30. júna 2014 alebo ide o právnickú osobu
pod¾a osobitného predpisu,6) lehota pod¾a § 12 ods. 3
plynie osobám, ktoré boli zamestnancami týchto právnických osôb, a ktoré by inak v období od 1. januára
2004 do 30. júna 2014 splnili podmienky na osobitný
príspevok, od 1. júla 2014.

§ 7
(1) Samostatný divadelný umelec alebo divadelný
umelec v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení môe vykonáva divadelnú èinnos v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.5)
(2) Ak Slovenské národné divadlo uzatvorilo so samostatným divadelným umelcom, alebo divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení pracovnú zmluvu, nemôe s ním uzatvori na
rovnaký predmet èinnosti aj zmluvu.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 39 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)..

5. § 8 znie:
§ 8
Na Slovenské národné divadlo sa vzahuje osobitný
predpis,6) ak tento zákon neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon è. 103/2014 Z. z. o divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 10a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júla 2014
Funkèné obdobie generálneho riadite¾a pod¾a § 3 ods. 4
vymenovaného pred 1. júlom 2014 zaèína plynú od
1. júla 2014..
Èl. III
Zákon è. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
výberu uskutoèneného priamym oslovením.
2. V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a je pä rokov; opätovné vymenovanie je moné.
(4) Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôe s ním na rovnaký predmet èinnosti uzatvori aj zmluvu.4).

è. 369/2004 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 490/2008 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z. a zákona è. 361/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa za slová osobitný predpis12) ustanovuje vkladajú slová aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Napríklad § 85, 101, 133 a 194 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov, § 11 ods. 4 zákona
Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 3 ods. 3 zákona è. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona è. 103/2014 Z. z., § 4 ods. 2. zákona è. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii v znení zákona
è. 103/2014 Z. z., § 11 ods. 2 písm. h) zákona è. 302/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 17 ods. 1 zákona è. 532/2010
Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 3 zákona è. 103/2014 Z. z. o divadelnej
èinnosti a hudobnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 39 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)..

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
Na Slovenskú filharmóniu sa vzahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 103/2014 Z. z. o divadelnej èinnosti a hudobnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júla 2014
Funkèné obdobie generálneho riadite¾a pod¾a § 4
ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 zaèína plynú
od 1. júla 2014..
Èl. IV
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
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Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è.165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è.131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è.124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 233/2013 Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z.
sa dopåòa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slovo povolanie, vkladajú slová
zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo
hudobnými umelcami,.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 103/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie
pracovného èasu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003).
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104
ZÁKON
z 25. marca 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

14. V § 10 ods. 2 písm. j) sa za slovo vývojové vkladá
èiarka a slovo retaurátorské.

2. V § 2 ods. 5 prvej vete sa vypúajú slová alebo
nehnute¾ná vec a v druhej vete sa za slovo munícia,
vkladá slovo strelivo,.

15. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenami p) a r), ktoré znejú:
p) poskytuje výpisy a elektronické odpisy10a) z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ïalej len
ústredný zoznam),
q) vydáva pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov
èinných v trestnom konaní a súdov odborné posudky a odborné stanoviská vo veci ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
r) zastupuje tát ako pokodenú stranu v trestnom konaní v rozsahu pôsobnosti pod¾a tohto zákona..

3. V § 2 ods. 6 sa slová topograficky vymedzené
územie nahrádzajú slovami nehnute¾ná vec na topograficky vymedzenom území.

10a) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. I
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 208/2009
Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z.
a zákona è. 38/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa vypúa druhá veta.

4. V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová na úseku
ochrany pamiatkového fondu.
5. V § 4 ods. 1 písm. g) sa slovo grantového nahrádza slovom dotaèného.
6. V § 5 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
7. V § 7 ods. 1 sa vypúajú slová a koordinaèný.
8. V § 7 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
9. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová pod¾a § 35 ods. 3
nahrádzajú slovami pod¾a § 35a.
10. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Funkèné obdobie èlena komisie je trojroèné..
11. § 9 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady
môu na posúdenie odborných otázok v oblasti ochrany pamiatkového fondu a v oblasti archeologických nálezov a archeologických nálezísk vytvori doèasný poradný orgán a stály poradný orgán..
12. V § 10 ods. 1 sa za slovo fondu vkladá èiarka
a slová archeologických nálezov a archeologických nálezísk.
13. V § 10 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) schva¾uje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované pod¾a § 11 ods. 2 písm. b),.
Doterajie písmená d) a n) sa oznaèujú ako písmená e) a o).

Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

16. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Krajský pamiatkový úrad
a) vykonáva tátny pamiatkový doh¾ad nad stavom, vyuívaním a zabezpeèením ochrany pamiatkového
fondu, archeologických nálezov a archeologických
nálezísk,
b) vypracúva a vydáva zásady ochrany pamiatkového
územia, vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie pre prísluné
orgány tátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej,
projektovej a retaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a vyuitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
c) usmeròuje èinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri záchrane, obnove a vyuívaní pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú
pomoc,
d) rozhoduje pod¾a § 24, 30 a 33, 35, 36, 39, 42 a 43,
vydáva záväzné stanoviská pod¾a § 30 a 32 a stanoviská pod¾a § 29,
e) spolupracuje pri zabezpeèovaní osobitnej ochrany
kultúrnej pamiatky s orgánmi tátnej správy a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej
situácie10b) alebo mimoriadnej situácie11) pri príprave opatrení na uvedené situácie,
f) zabezpeèuje v období krízovej situácie,10b) mimoriadnej situácie11) a pod¾a § 31 ods. 4 doèasnú odbornú
úschovu hnute¾ných kultúrnych pamiatok,
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g) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,
h) dohliada na dodriavanie tohto zákona a prijíma
opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
i) ukladá pokuty pod¾a § 42 a 43..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:

10b) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu..

17. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
tátny pamiatkový doh¾ad
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18. Nadpis § 20 znie:
Zmena alebo zruenie vyhlásenia kultúrnej
pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny
alebo ochranného pásma.
19. V § 23 ods. 1 sa za slovo pamiatku vkladajú slová alebo jej èas.
20. V § 24 odsek 3 znie:
(3) Nehnute¾nú kultúrnu pamiatku alebo jej èas
mono premiestni iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Ak ide o trvalé premiestnenie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky alebo jej èasti,
krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení obce. Ustanovenia osobitného
predpisu21) zostávajú nedotknuté..
21. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Kultúrne pamiatky vo vzahu k zahranièiu

(1) Osoby, ktoré pod¾a § 5, 10 a 11 plnia úlohy tátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, sú pri
výkone tátneho pamiatkového doh¾adu oprávnené
a) vstupova na archeologické náleziská, do priestorov
nehnute¾ných kultúrnych pamiatok, na nehnute¾nosti v pamiatkovom území a na územie, kde sa pripravuje alebo uskutoèòuje stavba alebo iná hospodárska èinnos pod¾a § 32 a 36; ak sú obydlím, len so
súhlasom toho, kto v nich býva,12)
b) vstupova do priestorov, v ktorých oprávnené právnické osoby pod¾a § 36 ods. 4 zabezpeèujú uloenie
a ochranu archeologických nálezov, ktoré pod¾a § 40
ods. 6 spravuje pamiatkový úrad,
c) vyzva toho, kto vykonáva nepovolenú obnovu kultúrnej pamiatky alebo nepovolenú úpravu nehnute¾nosti v pamiatkovom území, aby bezodkladne zastavil nepovolené práce,
d) poadova predloenie hnute¾nej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na dokumentaèné úèely alebo z dôvodu ich hroziaceho pokodenia alebo
znièenia,
e) vyadova od právnických osôb a fyzických osôb potrebnú súèinnos, najmä vyjadrenia a informácie,
ktoré sa týkajú uplatòovania tohto zákona, predloenie dokladov a iných písomností,
f) poui technické prostriedky na zhotovenie dokumentácie a vyhotovi písomný záznam o zistených
skutoènostiach.
(2) Pri výkone tátneho pamiatkového doh¾adu sú
osoby pod¾a odseku 1 povinné
a) preukáza sa sluobným preukazom a písomným
poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo
krajského pamiatkového úradu, na ktorého pokyn
sú oprávnené vykona tátny pamiatkový doh¾ad,
b) zachováva mlèanlivos vo veciach, o ktorých sa pri
výkone tátneho pamiatkového doh¾adu dozvedeli.
(3) Orgány verejnej správy, vlastníci kultúrnych pamiatok a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktorých
èinnos sa dotýka záujmov chránených týmto zákonom, sú povinné poskytnú orgánom vykonávajúcim
tátny pamiatkový doh¾ad potrebnú súèinnos..

(1) Kultúrnu pamiatku alebo jej èas nemono trvalo
vyviez z územia Slovenskej republiky.22)
(2) Kultúrnu pamiatku alebo jej èas mono z územia
Slovenskej republiky doèasne vyviez, najdlhie na tri
roky, len na základe povolenia ministerstva, v ktorom
urèí podmienky doèasného vývozu. Na základe odôvodnenej iadosti iadate¾a môe ministerstvo podmienky
doèasného vývozu kultúrnej pamiatky alebo jej èasti
zmeni. Kultúrnu pamiatku alebo jej èas nemono doèasne vyviez z územia Slovenskej republiky, ak je dôvodný predpoklad, e kultúrna pamiatka alebo jej èas
môe podlieha v krajine urèenia výkonu rozhodnutia,
exekúcii alebo súd v krajine urèenia by mohol nariadi
predbené opatrenie alebo prija rozhodnutie alebo
opatrenie, ktoré by bránilo navráteniu kultúrnej pamiatky alebo jej èasti na územie Slovenskej republiky.
(3) iados o povolenie na doèasný vývoz kultúrnej
pamiatky alebo jej èasti obsahuje identifikaèné údaje
iadate¾a, identifikaèné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky alebo jej èasti, identifikaèné znaky kultúrnej
pamiatky alebo jej èasti, úèel vývozu, èas trvania vývozu a vyjadrenie prísluného krajského pamiatkového
úradu. iados sa podáva ministerstvu na formulári,
ktorého vzor ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle.
(4) Ministerstvo môe vydanie povolenia na doèasný
vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej èasti viaza na uzavretie poistnej zmluvy, predloenie zmluvy o výpoièke
alebo aj na podmienku záruky pod¾a ceny kultúrnej pamiatky urèenej znaleckým posudkom,23) alebo na splnenie ïalích podmienok. Náklady súvisiace s povolením na doèasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej
èasti uhrádza iadate¾ alebo ten, v koho záujme sa povolenie vydalo.
(5) iadate¾ je povinný vrátenie kultúrnej pamiatky
alebo jej èasti na územie Slovenskej republiky bezodkladne oznámi príslunému krajskému pamiatkovému úradu, ktorý do 30 dní odo dòa oznámenia overí
zhodu vrátenej kultúrnej pamiatky alebo jej èasti s vyvezenou kultúrnou pamiatkou alebo jej èasou a posúdi jej celkový stav.
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(6) Vec pamiatkovej hodnoty, ktorá bola na územie
Slovenskej republiky zapoièaná cudzím tátom, ktorý
vyhlásil, e táto vec je v jeho vlastníctve, nepodlieha výkonu rozhodnutia ani exekúcii23a) a predbeným opatrením nemono uloi s takou vecou nenaklada; nemono ani prija rozhodnutie, ktoré by bránilo vráti
takúto vec cudziemu tátu.
(7) Doèasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej èasti
z colného územia Európskej únie sa vykonáva pod¾a
osobitných predpisov.23b) iados o povolenie na doèasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej èasti z colného
územia Európskej únie sa podáva ministerstvu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohách osobitného
predpisu;23b) tlaèivo o povolenie na doèasný vývoz poskytuje na vyiadanie ministerstvo. Na vývoz mimo colného územia Európskej únie sa primerane vzahujú
ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 a 6..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

23a) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích
predpisov, § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov.
23b
) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie),
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze
tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v.
EÚ L 324, 22. 11. 2012)..

22. Doterají text § 27 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) V bezprostrednom okolí nehnute¾nej kultúrnej
pamiatky nemono vykonáva stavebnú èinnos ani
inú èinnos, ktorá by mohla ohrozi pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich
metrov od nehnute¾nej kultúrnej pamiatky; desa metrov sa poèíta od obvodového pláa stavby, ak nehnute¾nou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnute¾nou kultúrnou pamiatkou
aj pozemok..
23. V § 29 ods. 2 prvá veta znie: Krajský pamiatkový
úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia,
ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej
ochrany pod¾a odseku 1 a sú podkladom pre územný
plán..
24. V § 29 ods. 3 sa slová objektovej skladby, výkového a priestorového usporiadania objektov, prvkov
interiéru a ulièného parteru nahrádzajú slovami materiálovej a objektovej skladby, výkového a priestorového usporiadania objektov, architektonického výrazu,
prvkov ulièného interiéru a ulièného parteru, historickej zelene.
25. V § 29 odsek 4 znie:
(4) Miestne prísluný krajský pamiatkový úrad je
dotknutým orgánom tátnej správy pri prerokúvaní
územného plánu regiónu, územného plánu obce
a územného plánu zóny.28a).
26. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Umiestni reklamu, reklamné, informaèné, pro-
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pagaèné alebo technické zariadenie, ktoré nie je
stavbou, na nehnute¾nej kultúrnej pamiatke alebo
v pamiatkovom území mono len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí urèí, èi je predloený návrh z h¾adiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný
a urèí podmienky jeho realizácie a umiestnenia. Ak
umiestnenie reklamy, reklamného, informaèného, propagaèného alebo technického zariadenia povo¾uje stavebný úrad, krajský pamiatkový úrad vydá záväzné
stanovisko z h¾adiska záujmov chránených týmto zákonom a je v konaní stavebného úradu dotknutým orgánom;29a) krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko aj v takomto konaní stavebného úradu
v ochrannom pásme..
27. V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Orgán
tátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môu by dotknuté záujmy
ochrany pamiatkového fondu, môe vo veci samej rozhodnú a po doruèení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu tátnej správy na
ochranu pamiatkového fondu..
28. V § 31 ods. 3 sa slová kultúrnej pamiatky alebo
môe spôsobi jej pokodenie, znièenie alebo odcudzenie nahrádzajú slovami pamiatkových hodnôt alebo
môe spôsobi pokodenie, znièenie alebo odcudzenie
kultúrnej pamiatky.
29. V § 32 odsek 1 znie:
(1) Obnova kultúrnej pamiatky (ïalej len obnova)
pod¾a tohto zákona je súbor pecializovaných umelecko-remeselných èinností29b) a iných odborných èinností, ktorými sa vykonáva údrba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekontrukcia kultúrnej
pamiatky alebo jej èasti s cie¾om zachova jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na úèely tohto zákona sa rozumejú aj èinnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu pod¾a osobitného predpisu.21).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) § 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 4/1958 Zb. o ¾udovej
umeleckej výrobe a umeleckých remeslách..

30. V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: V rozhodnutí o zámere obnovy pod¾a odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveò uloí vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnos oznámi krajskému pamiatkovému
úradu vopred zaèiatok obnovy a predpokladaný koniec
obnovy..
31. V § 32 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Úpravou nehnute¾nosti nie je odstránenie stavby v pamiatkovom území..
32. V § 32 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a uloí vlastníkovi povinnos oznámi mu vopred zaèiatok úpravy nehnute¾nosti a predpokladaný koniec
úpravy nehnute¾nosti..
33. V § 32 ods. 11 prvej vete sa za slovami krajského
pamiatkového úradu vypúa èiarka a slová a to predloením iadosti o vydanie záväzného stanoviska o zámere úpravy nehnute¾nosti v ochrannom pásme a za
prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: K iadosti o vydanie záväzného stanoviska vlastník priloí
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zámer úpravy nehnute¾nosti, ktorý obsahuje
majetkovo-právne údaje o nehnute¾nosti, pecifikáciu
predpokladaných ploných a priestorových zmien..
34. V § 32 ods. 12 sa za slová prác a zariadení vkladajú èiarka a slová v konaní o nariadení neodkladných
zabezpeèovacích prác,31aa) v konaní o nariadení nevyhnutných úprav31ab) a súèasne sa vypúa posledná
veta.
Poznámky pod èiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:

31aa) § 94 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
31ab
) § 87 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000
Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 31c sa vypúa.
35. V § 32 ods. 13 druhej vete sa na konci pripájajú
slová a vlastníkovi.
36. V § 32 ods. 14 sa za slovo povinný vkladajú slová ohlási nález krajskému pamiatkovému úradu a.
37. V § 33 ods. 5 písmeno a) znie:
a) správa z retaurátorského výskumu a návrh na retaurovanie,.
38. V § 33 ods. 6 sa za slovo dokumentácie vkladá
bodkoèiarka a slová o správe z retaurátorského výskumu môe vyda samostatné rozhodnutie..
39. Nadpis iestej èasti znie:
IESTA ÈAS
PAMIATKOVÝ VÝSKUM A NÁLEZ.
40. § 35 vrátane nadpisu znie:
§ 35
Pamiatkový výskum
(1) Pamiatkový výskum je odborná èinnos zameraná
na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách.
(2) Pamiatkový výskum sa vykonáva na
a) prípravu obnovy a retaurovania kultúrnych pamiatok,
b) prípravu úpravy nehnute¾ností v pamiatkových územiach,
c) záchranu archeologických nálezov,
d) vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
e) vedecké úèely a dokumentaèné úèely.
a)
b)
c)
d)

(3) Pamiatkový výskum sa pod¾a zamerania èlení na
umelecko-historický výskum,
architektonicko-historický výskum,
urbanisticko-historický výskum,
archeologický výskum.

(4) Pamiatkový výskum sa pod¾a èasového h¾adiska
èlení na
a) predstihový výskum, ktorý sa vykonáva pred zaèiatkom obnovy, stavebnej èinnosti alebo inej hospodárskej èinnosti s cie¾om zisti a preskúma pamiatkové
hodnoty, výskyt vecí pamiatkovej hodnoty alebo archeologických nálezov,
b) záchranný výskum, ktorý sa vykonáva pri stavebnej
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èinnosti alebo inej hospodárskej èinnosti, pri zosuvoch pôdy, eróznej èinnosti a v dôsledku inej
prírodnej èinnosti s cie¾om zachráni nájdené veci
pamiatkovej hodnoty.
(5) Pamiatkový výskum na vedecké úèely a dokumentaèné úèely je na úèely tohto zákona pamiatkový
výskum, ktorý nie je vykonávaný v súvislosti so stavebnou èinnosou alebo inou hospodárskou èinnosou.
(6) Pred zaèatím pamiatkového výskumu na vedecké
úèely a dokumentaèné úèely je iadate¾ povinný krajskému pamiatkovému úradu poda iados o vydanie
rozhodnutia o výskume. Súèasou iadosti je písomný
súhlas vlastníka alebo správcu veci, na ktorej má by
výskum vykonaný, a návrh výskumu obsahujúci metodiku výskumu, miesto, navrhovaný rozsah metód
a techník výskumu a spôsob zabezpeèenia konzervácie
nálezov. Krajský pamiatkový úrad rozhodne, èi je navrhovaný výskum prípustný a urèí podmienky vykonania
výskumu.
(7) O nevyhnutnosti vykona pamiatkový výskum
pod¾a odseku 4 rozhoduje krajský pamiatkový úrad na
podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu,
z vlastného podnetu, na základe iadosti vlastníka alebo správcu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zale rozhodnutie o vykonaní pamiatkového výskumu
stavebnému úradu..
41. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 35a
Osobitná odborná spôsobilos
na vykonávanie pamiatkového výskumu
(1) Pamiatkový výskum pod¾a tohto zákona, okrem
archeologického výskumu, môe vykonáva fyzická
osoba, ktorá má osvedèenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu
(ïalej len osvedèenie o odbornej spôsobilosti) a pamiatkový úrad prostredníctvom fyzických osôb
s osvedèením o odbornej spôsobilosti. Osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo na obdobie
piatich rokov; platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti mono na základe iadosti predåi o ïalích pä
rokov, a to aj opakovane.
(2) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa získava
v týchto odboroch pamiatkového výskumu:
a) umelecko-historický výskum,
b) architektonicko-historický výskum,
c) urbanisticko-historický výskum,
d) archeologický výskum.
(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti môe získa
fyzická osoba, ktorá
a) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v príslunom tudijnom odbore,
b) preukáe odbornou skúkou teoretické vedomosti
a odborné znalosti o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach,
c) má najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu a
d) je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa povauje oso-
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ba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný
trestný èin.

osoba môe archeologický výskum vykonáva iba na
základe oprávnenia vydaného ministerstvom.

(4) K iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá úradne osvedèená kópia dokladu
o dosiahnutom vzdelaní, doklad o odbornej praxi, odborný posudok pamiatkového úradu alebo archeologického ústavu o absolvovaní odbornej praxe a výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace. K iadosti
o predåenie platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá výpis z registra trestov nie starí ako
tri mesiace. Predloené doklady si ministerstvo ponechá.

(5) Ministerstvo vydá oprávnenie na archeologický
výskum právnickej osobe, ktorá
a) zabezpeèuje vykonávanie archeologického výskumu
prostredníctvom fyzických osôb s odbornou spôsobilosou získanou pod¾a § 35a, z ktorých najmenej
jedna je zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas
a
b) preukáe, e disponuje personálnym vybavením, materiálnym vybavením a priestorom, potrebným na vykonávanie výskumu, ochranu, konzerváciu a doèasné uloenie hnute¾ných nálezov.

(5) Ministerstvo odníme osvedèenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ak vykonáva pamiatkový výskum v rozpore s týmto zákonom alebo ak jej zavinením
dolo k vánemu pokodeniu pamiatkových hodnôt.
Ministerstvo odníme osvedèenie o odbornej spôsobilosti aj fyzickej osobe, ak bola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný èin.
(6) Ministerstvo zverejòuje zoznam fyzických osôb,
ktoré majú platné osvedèenie o odbornej spôsobilosti
v konkrétnom odbore pamiatkového výskumu na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje údaje o mene,
priezvisku, akademickom titule a kontaktné údaje.
(7) Podrobnosti o podmienkach získania a predåenia
platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
42. § 36 vrátane nadpisu znie:
§ 36
Archeologický výskum a oprávnenie
na vykonávanie archeologického výskumu
(1) Archeologický výskum na úèely tohto zákona je
súhrn odborných nedetruktívnych metód a detruktívnych metód a techník zameraných na vyh¾adávanie,
identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj
na vyh¾adávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
(2) Pred zaèatím stavebnej èinnosti alebo inej hospodárskej èinnosti na evidovanom archeologickom nálezisku pod¾a § 41 ods. 1 je vlastník, správca alebo stavebník povinný poda iados o vyjadrenie k zámeru na
krajský
pamiatkový
úrad.
iados
obsahuje
majetkovo-právne údaje a pecifikáciu zamý¾aného
zásahu do terénu.
(3) Krajský pamiatkový úrad môe rozhodnú o povinnosti vykona archeologický výskum aj na mieste
stavby alebo inej hospodárskej èinnosti, ktoré nie je
evidovaným archeologickým náleziskom pod¾a § 41
ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt
archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zale rozhodnutie o povinnosti vykona archeologický výskum aj príslunému stavebnému úradu.
(4) Archeologický výskum je oprávnený vykonáva
pamiatkový úrad a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosou; iná právnická

(6) Fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. a), ktorá
je zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas, má postavenie vedúceho archeologického výskumu. Ak je takýchto
osôb viac, vedúceho archeologického výskumu urèí
tatutárny orgán právnickej osoby. Vedúci archeologického výskumu je oprávnený v mene právnickej osoby vykonáva súèasne najviac pä archeologických výskumov. Archeologický výskum na úèely tohto
ustanovenia trvá od zaèatia terénnych prác do odovzdania výskumnej dokumentácie pod¾a § 39 ods. 10.
(7) Ministerstvo odníme právnickej osobe oprávnenie
na vykonávanie archeologického výskumu, ak zanikli
alebo boli poruené podmienky, za ktorých jej bolo
oprávnenie vydané, alebo ak konaním právnickej osoby
dolo k vánemu pokodeniu alebo znièeniu archeologického nálezu alebo archeologického náleziska.
(8) Ministerstvo zverejòuje zoznam právnických osôb
oprávnených na vykonávanie archeologického výskumu na svojom webovom sídle..
43. § 37 sa vypúa.
44. § 38 a 40 vrátane nadpisov znejú:
§ 38
Financovanie pamiatkového výskumu
(1) Náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník
kultúrnej pamiatky, vlastník nehnute¾nosti v pamiatkovom území alebo stavebník.
(2) Ak sa pamiatkový výskum vykonáva na stavbe
alebo pri èinnosti, ktorej uskutoènenie je verejným záujmom, môe ústredný orgán tátnej správy, v ktorého
pôsobnosti je zabezpeèovanie èinnosti alebo stavby vo
verejnom záujme, rozhodnú, e náklady alebo ich èas
sa uhradia zo tátneho rozpoètu.
(3) Pamiatkový výskum vykonávaný výluène na vedecké úèely a dokumentaèné úèely uhrádza ten, v koho
záujme bude vykonaný.
§ 39
Podmienky vykonávania pamiatkového výskumu
(1) Druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového
výskumu a nakladanie s nálezmi urèí vo svojom rozhodnutí krajský pamiatkový úrad. Ak ide o pamiatkový
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výskum na vedecké úèely a dokumentaèné úèely, urèí
krajský pamiatkový úrad podmienky vykonávania pamiatkového výskumu pod¾a prvej vety na základe návrhu pamiatkového výskumu predloeného osobou pod¾a § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4.

miatkovom území alebo je podkladom pre územný
priemet ochrany kultúrnych hodnôt územia a vedenie
evidencie pod¾a § 40 ods. 8. Podrobnosti o výskumnej
dokumentácii ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Pri vykonávaní pamiatkového výskumu osoby
pod¾a § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4 prihliadajú na záujmy chránené osobitnými predpismi,36a) spolupracujú
s orgánmi zabezpeèujúcimi ochranu týchto záujmov
a chránia práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnute¾ností a iného majetku.

(10) Osoba pod¾a § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá
vykonáva pamiatkový výskum, je povinná predloi výskumnú dokumentáciu pamiatkovému úradu na posúdenie. Pamiatkový úrad k predloenej výskumnej dokumentácii do 30 dní vydá stanovisko. V stanovisku
uvedie, èi výskumná dokumentácia spåòa formálne
a odborné náleitosti. Ak výskumná dokumentácia nespåòa náleitosti, pamiatkový úrad ju vráti na prepracovanie a opätovné predloenie. Ak výskumná dokumentácia spåòa vetky náleitosti, pamiatkový úrad ju
zale osobe, ktorá výskum vykonala, spolu so stanoviskom. Stanovisko pamiatkového úradu k výskumnej
dokumentácii zasiela pamiatkový úrad aj osobe, ktorej
bol výskum nariadený alebo povolený.

(3) Osoba pod¾a § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 uzatvorí
pred zaèatím pamiatkového výskumu s vlastníkom
kultúrnej pamiatky alebo s vlastníkom nehnute¾nosti,
na ktorej sa má pamiatkový výskum vykona, zmluvu
o vykonaní pamiatkového výskumu; ak vlastník nie je
známy, zmluva sa uzatvorí so správcom kultúrnej pamiatky alebo správcom nehnute¾nosti, na ktorej sa má
pamiatkový výskum vykona. Ak nedôjde k dohode, pamiatkový úrad rozhodne o povinnosti vlastníka alebo
správcu strpie vykonanie pamiatkového výskumu.
Rozhodnutím pamiatkového úradu nie sú dotknuté
práva vlastníka na náhradu majetkovej ujmy.
(4) Pamiatkový výskum mono vykonáva len pod¾a
prísluných medzinárodných zmlúv 17) v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a s pouitím vhodných,
najmä nedetruktívnych metód.
(5) Osoba pod¾a § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 je povinná
oznámi krajskému pamiatkovému úradu zaèatie pamiatkového výskumu najmenej pä dní vopred a ukonèenie terénnej èasti pamiatkového výskumu bezodkladne.
(6) Nepovolený pamiatkový výskum alebo výkop na
kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území, archeologickom náleze alebo archeologickom nálezisku, ako aj nepovolený zber, premiestòovanie hnute¾ného nálezu,
jeho neoprávnená drba a vyh¾adávanie pomocou detekèných zariadení sa zakazujú. Povrchový zber a nedetruktívna prospekcia oprávnenými právnickými
osobami pod¾a § 36 ods. 4 sa nepovaujú za nepovolený
pamiatkový výskum.
(7) Ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy pod¾a odseku 3, je povinný vykona na
ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti pokodeniu, znehodnoteniu, znièeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemono vykona, ak nie je
zabezpeèená následná ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu.
(8) Ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie pod¾a
odseku 1 vykona, nemôe z objektívnych dôvodov zabezpeèi na vykonanie výskumu osobu pod¾a § 35a
ods. 1 alebo § 36 ods. 4, urèí túto osobu ministerstvo na
návrh pamiatkového úradu.
(9) Osoba pod¾a § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá
vykonáva pamiatkový výskum, spracuje výskumom
získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii, ktorá je podkladom na spracovanie prípravnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie obnovy
kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnute¾nosti v pa-

(11) Vlastník, stavebník alebo ten, kto pamiatkový
výskum vykonal na vedecké úèely alebo dokumentaèné
úèely, je povinný krajskému pamiatkovému úradu
odovzda bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového
úradu; o lehote na jej odovzdanie rozhodne krajský pamiatkový úrad. Ak ide o archeologický výskum, vlastník alebo ten, kto archeologický výskum vykonal na vedecké úèely alebo dokumentaèné úèely, je povinný
odovzda bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie aj archeologickému ústavu na vedenie
evidencie pod¾a § 41 ods. 1.
(12) Archeologický nález je osoba pod¾a § 36 ods. 4
povinná dra a chráni a do jeho odovzdania, prevodu
vlastníckeho práva alebo prevodu správy pod¾a § 40
ods. 9. Archeologický nález nesmie osoba pod¾a § 36
ods. 4 previes, ani inak scudzi alebo prenecha do
uívania inej osobe.
§ 40
Nález
(1) Nález na úèely tohto zákona je vec pamiatkovej
hodnoty, ktorá sa nájde pamiatkovým výskumom pri
stavebnej èinnosti alebo inej èinnosti v zemi, pod vodou
alebo v hmote historickej stavby.
(2) Ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámi krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom
obce. Oznámenie o náleze je povinný urobi nálezca
najneskôr na druhý pracovný deò po jeho nájdení.
(3) Nález sa musí ponecha bez zmeny a do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej vak tri pracovné dni odo dòa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykona vetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpeèi ho proti pokodeniu, znehodnoteniu, znièeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môe
vyzdvihnú a premiestni z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba pod¾a prvej vety
metódami archeologického výskumu. Ak archeologický
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nález vyzdvihne oprávnená osoba pod¾a prvej vety, je
povinná krajskému pamiatkovému úradu predloi
najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu
správu o náhodnom archeologickom náleze; správa
o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom
datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

gické nálezy primerane oetrené a odborne popísané.
Autorské práva oprávnenej osoby pod¾a § 36 ods. 4 zostávajú nedotknuté.

(4) Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môe vyzdvihnú iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predloi do 30 dní od vyzdvihnutia
nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.

(11) Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume a do výky
100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa urèuje znaleckým posudkom.23)

(5) Na nálezy, ktoré sa nájdu poèas stavby, sa vzahuje osobitný predpis.37)
(6) Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej
republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej správy, ak sa archeologický nález naiel nimi vykonávaným
archeologickým výskumom. V ostatných prípadoch je
správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad,
a to od prijatia výskumnej dokumentácie pod¾a § 39
ods. 10, od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze pod¾a odseku 2 krajským pamiatkovým
úradom, alebo od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického nálezu zaisteného orgánom èinným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom.
(7) Archeologický nález sa chráni pod¾a osobitného
predpisu.15) Archeologické nálezisko mono na základe
jeho pamiatkovej hodnoty vyhlási za kultúrnu pamiatku, pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.
(8) Ak je správcom archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej správy, vedie evidenciu archeologického
nálezu pod¾a osobitného predpisu.15) Ak je správcom
archeologického nálezu pamiatkový úrad, vedie osobitnú evidenciu archeologického nálezu, ktorá vdy obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikaèných údajov
a spôsob naloenia s týmto majetkom tátu. Pamiatkový úrad môe da archeologický nález do výpoièky múzeu zaloenému inou právnickou osobou, ak sa archeologický nález naiel ním vykonávaným alebo
financovaným archeologickým výskumom, prièom pamiatkový úrad môe uzavrie zmluvu o výpoièke najviac na desa rokov.
(9) Správca archeologického nálezu môe previes
vlastníctvo archeologického nálezu len na obec alebo
samosprávny kraj do správy nimi zriadeného múzea
alebo na Národnú banku Slovenska,37a) a to bezodplatne. Správca archeologického nálezu môe previes
správu archeologického nálezu len na múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej správy alebo Slovenskú
akadémiu vied. Archeologický nález sa ïalej chráni
pod¾a osobitného predpisu.15) K archeologickým nálezom urèeným na prevod správy alebo vlastníctva je osoba oprávnená pod¾a § 36 ods. 4 povinná priloi výskumnú dokumentáciu posúdenú pamiatkovým
úradom pod¾a § 39 ods. 10. Správca prijme archeolo-

(10) Ak nejde o pamiatkové výskumy vykonávané
pod¾a § 35 a 36 alebo o nepovolenú èinnos, nálezca má
právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením
a ochranou nálezu pod¾a odsekov 2 a 3.

(12) Pri nakladaní správcu s archeologickým nálezom pod¾a odsekov 8 a 9 sa nepostupuje pod¾a osobitného predpisu.37b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) Napríklad zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov..

45. V § 41 ods. 5 sa vypúa slovo nehnute¾ných.
46. § 42 a 43 vrátane nadpisov znejú:
§ 42
Priestupky
(1) Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
a) nechráni hnute¾nú vec alebo nehnute¾nú vec pred
ohrozením, pokodením, znehodnotením, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky
v èase od doruèenia oznámenia o zaèatí konania
o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) nesplní oznamovaciu povinnos ustanovenú pod¾a
tohto zákona,
c) nezabezpeèuje podmienky na vykonávanie tátneho
pamiatkového doh¾adu pod¾a § 12 alebo bráni v jeho
výkone,
d) nevyhovie výzve alebo poiadavke osoby vykonávajúcej tátny pamiatkový doh¾ad pod¾a § 12 ods. 1
písm. c), d) alebo písm. e) a pokraèuje v nepovolených prácach,
e) nevypracuje alebo neodovzdá dokumentáciu pod¾a
§ 31 a 33 a 39,
f) premiestni kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu krajského pamiatkového úradu pod¾a
§ 24,
g) umiestni reklamu, reklamné, informaèné, propagaèné alebo akéko¾vek technické zariadenie na nehnute¾nej kultúrnej pamiatke, v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme bez rozhodnutia alebo
bez záväzného stanoviska krajského pamiatkového
úradu alebo nedodriava podmienky urèené v tomto
rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku,
h) uskutoèòuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udriavacie práce na nehnute¾nosti, ktorá nie je kultúrnou
pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom území
alebo ochrannom pásme, bez právoplatného rozhod-
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nutia alebo bez záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu alebo nedodriava podmienky urèené v tomto rozhodnutí alebo v záväznom
stanovisku,
i) spôsobí svojím konaním nepriaznivé zmeny stavu
kultúrnej pamiatky, pamiatkového územia, alebo
ich ochranného pásma, archeologického nálezu,
alebo archeologického náleziska, alebo ohrozuje ich
ochranu,
j) nenakladá s nálezom pod¾a tohto zákona,
k) nedodriava podmienky vykonávania pamiatkového
výskumu urèené v rozhodnutí krajského pamiatkového úradu,
l) nezabezpeèí realizovanie pamiatkového výskumu
pod¾a rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,
m) vykonáva bez rozhodnutia krajského pamiatkového
úradu pamiatkový výskum na kultúrnej pamiatke,
pamiatkovom území alebo archeologickom nálezisku alebo neoprávnene vyh¾adáva, vykope alebo
z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález,
n) nezabezpeèuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky pod¾a § 27, neudriava ju v dobrom stave a vyuíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, pokodzuje, znehodnocuje alebo nièí, alebo ju nechráni pred
odcudzením, alebo iným spôsobom poruí povinnos pod¾a § 28 ods. 2,
o) nevykoná nápravu uloenú krajským pamiatkovým
úradom pod¾a § 31,
p) vykonáva obnovu alebo retaurovanie kultúrnej pamiatky bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska
krajského pamiatkového úradu alebo nedodriava
podmienky urèené v rozhodnutí alebo v záväznom
stanovisku,
q) zapoièia do zahranièia, pokúsi sa do zahranièia vyviez alebo vyvezie kultúrnu pamiatku alebo jej èas
bez povolenia ministerstva.
(2) Krajský pamiatkový úrad môe uloi fyzickej
osobe pokutu vo výke
a) do 10 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného
v odseku 1 písm. a) a g),
b) do 100 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného
v odseku 1 písm. h) a k),
c) do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného
v odseku 1 písm. l) a q).
(3) Krajský pamiatkový úrad môe uloi pokutu a
do výky dvojnásobku pokuty pod¾a odseku 2, ak ide
o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné
pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedièstva. Uloením pokuty nezaniká povinnos vykona opatrenie uloené krajským pamiatkovým úradom. Ak nedolo k náprave, pokutu
mono uloi aj opakovane.
(4) Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uloil,
môe povoli odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty v splátkach, ak vznikla okolnos, ktorá znemoòuje zaplatenie pokuty, alebo okolnos, ktorá odôvodòuje platenie pokuty v splátkach.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.38)
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(6) Výnosy pokút uloených za priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 43
Iné správne delikty
(1) Iného správneho deliktu na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá sa dopustí konania
pod¾a § 42 ods. 1.
(2) Krajský pamiatkový úrad uloí právnickej osobe
alebo fyzickej osobe - podnikate¾ovi pokutu vo výke
a) od 100 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania
uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) a g),
b) od 200 eur do 400 000 eur, ak sa dopustí konania
uvedeného v § 42 ods. 1 písm. h) a k),
c) od 300 eur do 1 000 000 eur, ak sa dopustí konania
uvedeného v § 42 ods. 1 písm. l) a q).
(3) Krajský pamiatkový úrad uloí pokutu a do výky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2, ak ide
o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné
pásmo, archeologický nález alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedièstva.
(4) Pokutu mono uloi do troch rokov odo dòa, keï
sa o protiprávnom konaní krajský pamiatkový úrad
dozvedel, najneskôr do piatich rokov odo dòa, keï dolo ku konaniu pod¾a odseku 1. Uloením pokuty nezaniká povinnos vykona opatrenie uloené krajským
pamiatkovým úradom. Ak nedolo k náprave, pokutu
mono uloi aj opakovane.
(5) Krajský pamiatkový úrad pri urèení výky pokuty
prihliada na závanos konania, závanos nepriaznivých zmien kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového
územia, význam kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, archeologického nálezu alebo archeologického náleziska, rozsah hroziacej kody alebo spôsobenej kody. kodu na kultúrnej pamiatke urèí
pamiatkový úrad najmenej vo výke oprávnených nákladov na jej vrátenie do pôvodného stavu rekontrukciou alebo retaurovaním pri pouití pôvodných materiálov a technologických postupov. Pri pokodení alebo
znièení archeologického náleziska sa koda urèí vo výke nákladov na realizáciu archeologického výskumu.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(7) Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uloil,
môe povoli odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty v splátkach, ak vznikla okolnos, ktorá znemoòuje zaplatenie pokuty, alebo okolnos, ktorá odôvodòuje platenie pokuty v splátkach.
(8) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu..
47. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44
Spoloèné ustanovenia
(1) Povinnosti vlastníka ustanovené týmto zákonom
má aj správca alebo iný drite¾ kultúrnej pamiatky. Ná-
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klady spojené so základnou ochranou uhrádza vtedy,
ak mu táto povinnos vyplynie z právneho vzahu.

49. V § 44a druhej vete sa slová 11 a nahrádzajú
slovami 10 a.

(2) Právo na primeranú náhradu nákladov pod¾a § 40
ods. 10 a právo na náhradu majetkovej ujmy pod¾a § 28
ods. 1 písm. c) a § 39 ods. 3 mono uplatni na pamiatkovom úrade v lehote do iestich mesiacov od vzniku
nároku a v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,29) inak
právo zanikne.

50. Slová pamiatkový doh¾ad, slová ústredný tátny doh¾ad, slová tátny doh¾ad a slovo doh¾ad vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami tátny pamiatkový doh¾ad v príslunom tvare.

(3) Na zbierkové predmety a zbierky evidované pod¾a
osobitného predpisu15) sa nevzahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 22.

Èl. II

(4) Na konanie vo veciach ochrany pamiatkového
fondu sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,40) ak odsek 5 neustanovuje inak. Ak je v správnom konaní poèet úèastníkov konania väèí ako desa,
správny orgán môe doruèova písomnosti úèastníkom
konania verejnou vyhlákou.
(5) Na vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk
pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný právny
predpis o správnom konaní..
48. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 sa vypúa.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 479/2005 Z. z., zákonom è. 208/2009 Z. z., zákonom è. 262/2011 Z. z.,
zákonom è. 180/2013 Z. z., zákonom è. 38/2014 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 27. marca 2014 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska
o spolupráci v oblasti obrany.
Dohoda nadobudne platnos 1. mája 2014 v súlade s èlánkom 9 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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