Roèník 2014

Èiastka 64

Uverejnená 28. júna 2014

Cena 4,01 

OBSAH:
182. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony
183. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
184. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
185. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186. N a r i a d e n i e v l á d y Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 481/2011
Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investiènej pomoci a výka investiènej pomoci pod¾a formy investiènej
pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch pod¾a jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 43/2013 Z. z.
187. V y h l á  k a Úradu pre reguláciu sieových odvetví, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
188. V y h l á  k a Úradu pre reguláciu sieových odvetví, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania a èistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
189. V y h l á  k a Úradu pre reguláciu sieových odvetví, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
190. V y h l á  k a Úradu pre reguláciu sieových odvetví, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Strana 1406

Zbierka zákonov è. 182/2014

Èiastka 64

182
ZÁKON
z 27. mája 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch 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. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 360/2007 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 499/2009 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 115/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyaeného na lesných pozemkoch..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 995/2010
z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky
z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010)..

2. V § 2 písm. f) sa za slovo kultúrna vkladá èiarka
a slovo výchovná.
3. V § 2 písmeno k) znie:
k) beným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, aby, prepravy
dreva, sprístupòovania lesa, lesníckotechnických
meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodraní ustanovení tohto zákona umoòuje
v súlade s princípmi trvalo udrate¾ného hospodárenia racionálne vyuívanie vetkých jeho funkcií;
pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred
uplatnením osobitného reimu hospodárenia (§ 14
ods. 1),.
4. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Ak ide o nesúlad druhu pozemku pod¾a údajov
katastra nehnute¾ností4) a skutoèného stavu, rozhoduje o tom, èi pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom
pod¾a odseku 1 orgán tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveò, na základe zistenia druhu pozemku v teréne, urèí v rozhodnutí skutoèný druh pozemku.
Ak je pozemok dlhodobo po¾nohospodársky vyuívaný,
orgán tátnej správy lesného hospodárstva navrhne orgánu tátnej správy ochrany po¾nohospodárskej pôdy6)
zmenu lesného pozemku na po¾nohospodársku pôdu,
a ak je pozemok vodnou plochou, orgán tátnej správy
lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu
tátnej vodnej správy6a) rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu..

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) 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..

5. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Rozhodnutia pod¾a odsekov 2 a 3 orgány tátnej
správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým
plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú
parcelu, predkladajú príslunému orgánu tátnej
správy na úseku katastra nehnute¾ností.5).
6. V § 4 ods. 1 sa za slovo hospodárov vkladajú
slová (ïalej len hospodár).
7. V § 4 ods. 2 sa slová je povinný nahrádzajú slovami alebo právnická osoba pod¾a § 47 ods. 2 sú povinní, bodka na konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: zo zmluvy alebo oznámenia (§ 47
ods. 10) musí by zrejmé, k akému dátumu je zmena
hospodára vykonaná a na ktorých jednotkách priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1) bude hospodár vykonáva svoju èinnos..
8. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
hospodári v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu
oprávnenia hospodári v lese.
9. § 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 1 sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12).
10. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska,
návrhy územných programov starostlivosti regiónov,
návrhy územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na urèenie chráneného loiskového územia a návrhy na urèenie a rozírenie dobývacích priestorov vrátane návrhov ich zmien
alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo
môu ovplyvni funkcie lesov, musia by pred schválením pod¾a osobitných predpisov11) odsúhlasené prísluným orgánom tátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas môe obsahova podmienky, ktoré sú
obstarávatelia povinní zapracova do dokumentácie.
(3) Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak..
11. V § 7 ods. 3 sa za slovom vlastník slovo alebo
nahrádza èiarkou a za slovo správca sa vkladajú tieto
slová: alebo osoba s iným právom k pozemku a stavbe12a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 139 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

12. V § 7a ods. 1 sa slová cesty pre motorové vozidlá
nahrádzajú slovami rýchlostnej cesty, slovo
predpisu12a) nahrádza slovami predpisu11a) a výstavbu elezniènej dráhy vrátane jej súèastí.
13. V § 8 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),.
14. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) povinnos iadate¾a o vyòatie (§ 7 ods. 2) zasla orgánu tátnej správy lesného hospodárstva doklad
preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukèných funkcií lesa pod¾a § 9 do 15 dní od jej
uhradenia,
h) dôvody nesúhlasu s vyòatím alebo obmedzením
vyuívania zistené pri posúdení pod¾a odseku 1..
15. V § 8 sa odsek 4 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) pri výstavbe dia¾nice a rýchlostnej cesty, ak do
dvoch rokov odo dòa zaèatia verejného obstarávania
pod¾a osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt
nezaène vykonáva zámer, na ktorého uskutoènenie
sa rozhodnutie vydalo..


Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:

13aa

) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

16. § 8 sa dopåòa odsekmi 5 a 8, ktoré znejú:
(5) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutoèného stavu pozemkov oznámi úèastníkom pôvodného konania
stratu platnosti rozhodnutia pod¾a odseku 4 a súèasne
toto oznámenie doruèí príslunému orgánu tátnej
správy na úseku katastra,5) ktorý vyznaèí zmenu druhu
pozemku v katastri nehnute¾ností. Na toto oznámenie
sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12)
(6) Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizaèných kameòov a iných znaèiek na geodetické úèely, vodné stavby na ochranu pred povodòami,13ab) výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov
a verejných kanalizácií,13ac) stoiare alebo iné objekty
nadzemného a podzemného vedenia,13ad) a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide
o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyòatí alebo rozhodnutie o obmedzení vyuívania sa nevyaduje; orgán tátnej správy lesného hospodárstva na základe iadosti investora vydá len záväzné
stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane pouijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.
(7) Èas platnosti rozhodnutia o doèasnom vyòatí
lesného pozemku môe orgán tátnej správy lesného
hospodárstva predåi na iados osoby pod¾a § 7
ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa
doèasné vyòatie alebo obmedzenie vyuívania lesného
pozemku povo¾uje. Doba doèasného vyòatia lesného
pozemku ani po predåení nesmie presiahnu dvadsa
rokov.
(8) Rozhodnutia o vyòatí alebo obmedzení vyuívania orgány tátnej správy lesného hospodárstva spolu
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s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej
mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslunému
orgánu tátnej správy na úseku katastra nehnute¾ností;5) ak ide o rozhodnutie o doèasnom vyòatí alebo o obmedzení hospodárenia, do katastra nehnute¾ností sa
údaje pod¾a odseku 2 písm. c) zapíu formou poznámky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13ab a 13ad znejú:

13ab) § 52 ods. 1 písm. b) zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13ac
) § 2 a 3 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.
13ad
) § 43a ods. 3 písm. f) a i) zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

17. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová v príslunom hospodárskom súbore lesných typov nahrádzajú slovami
uvedenou v programe starostlivosti o lesy alebo pokynoch na jeho vyhotovenie (§ 41 ods. 9).
18. V § 9 ods. 7 písmeno c) znie:
c) výstavbu dia¾nic, rýchlostných ciest a ciest I., II.
a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu
eleznièných dráh vrátane ich súèastí,.
19. § 11 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 sa vypúa.
20. V § 14 ods. 2 písmeno d) znie:
d) vo zverniciach a baantniciach,20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 6 a 7 zákona è. 274/2009 Z. z. o po¾ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. § 14 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa lesy osobitného urèenia pod¾a odseku 2
písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného reimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisovania stavu lesa [§ 38 ods. 2 písm. b)] vykonaného v súèinnosti so iadate¾om alebo ním
poverenou organizáciou.23a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 65 ods. 1 písm. k) zákona è. 543/2002 Z. z..

22. Doterají text § 15 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty
a lesné plantáe..
23. V § 16 ods. 4 písm. d) sa slovo dielcov nahrádza
slovom porastov.
24. V § 16 ods. 4 písm. e) na konci sa èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o lesy
osobitného urèenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. e), rámcový
návrh osobitného reimu hospodárenia a návrh plánu
hospodárskych opatrení môe vypracova aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (§ 42
ods. 3 a 4),.
25. V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Ak sa návrh osobitného reimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýené náklady uhrádza iadate¾ pod¾a odseku 4..
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Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
26. V § 16 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6 a vypúajú sa slová alebo na základe
veobecne záväzných právnych predpisov vydaných
pod¾a osobitného zákona.26).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) § 32 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 230/2005
Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 27 sa vypúa.
27. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) K zmene hospodárskeho tvaru lesa môe dôjs
a) na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40
ods. 2 písm. c)],
b) pri rekontrukcii lesa (§ 19) alebo
c) na základe návrhu odborného lesného hospodára so
súhlasom orgánu tátnej správy lesného hospodárstva a vlastníka alebo správcu, ak k zmene dochádza
poèas platnosti programu starostlivosti o lesy..
28. V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a uplatòuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je moné také podmienky vytvori.
29. V § 18 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa slovo rubu
nahrádza slovom prvku, v tretej vete sa slovo rubov nahrádza slovom prvkov a vypúajú sa slová a 7.
30. V § 19 ods. 1 sa slovo prevodoch nahrádza slovami zmenách hospodárskeho tvaru lesa z lesa nízkeho na les vysoký a za slovo premenách sa vkladá slovo lesa.
31. V § 19 ods. 2 sa vypúajú slová prevod lesa je
zmena hospodárskeho tvaru lesa pod¾a § 17 z lesa nízkeho na les vysoký;.
32. V § 20 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpeèeného lesného porastu a v druhej vete sa vypúajú slová len zo zdrojov.
33. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovate¾ lesa
povinný vykona najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skonèenia kalendárneho
roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s piatym stupòom ochrany; ak ide o holiny s ponechaným odumretým lesným porastom, kde je nebezpeèenstvo ohrozenia ivota alebo zdravia pri obnove lesa,
lehota neplynie. Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe túto lehotu, na základe iadosti obhospodarovate¾a lesa, predåi najviac o dva roky. Pri vzniku
holín po náhodnej abe v rozsahu, ktorý presahuje
1/10 plánu zalesòovacích úloh pre lesný celok alebo
vlastnícky celok uvedených v programe starostlivosti
o lesy, alebo ak je to potrebné z dôvodu vytvorenia vekovo a priestorovo diferencovanej truktúry porastov,
alebo pri vzniku holín pod¾a § 37 ods. 3 môe orgán
tátnej správy lesného hospodárstva na iados obhospodarovate¾a lesa urèi osobitný harmonogram obnovy
lesa na holine; lehota na obnovu lesa na holine nesmie
presiahnu 20 rokov a nemono ju predlova. Rozsah
obnovy lesa na holine na rok nesmie by v schválenom
harmonograme nií ako 1/10 plánovanej umelej ob-
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novy lesa pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedenej v programe starostlivosti o lesy okrem posledného
roka platnosti harmonogramu..
34. V § 20 ods. 5 sa za slovo Ak vkladajú slová na
holine.
35. V § 20 ods. 6 sa slová o ïalie dva roky nahrádzajú slovami najviac o dva roky.
36. V § 20 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
37. V § 20 ods. 7 sa slová a 7 nahrádzajú slovami
a 6.
38. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová § 7 ods. 1 alebo
nahrádzajú slovami § 7 ods. 1, a na konci sa pripájajú
tieto slová: alebo pri opatreniach vykonaných pod¾a
§ 32 a 33.
39. V § 22 ods. 3 písm. a) sa slovo dielcoch nahrádza slovom porastoch.
40. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Písomný súhlas na abu sa nevyaduje pri preèistkách bez predpísaného objemu aby dreva v platných
programoch starostlivosti o lesy..
41. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Obhospodarovate¾ lesa je povinný zabezpeèi,
aby sa aba uskutoèòovala takým spôsobom, aby sa
minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné
toky, následný lesný porast, pri¾ahlé stromy a kvalitu
aeného dreva. Najneskôr po ukonèení aby je obhospodarovate¾ lesa povinný zabezpeèi bezodkladné oetrenie naruenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného porastu a pri¾ahlých stromov tak, aby nedochádzalo
k ich ïaliemu pokodeniu..
42. V § 23 odseky 5 a 9 znejú:
(5) Obhospodarovate¾ lesa je povinný v záujme
ochrany lesa vykona náhodnú abu do iestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú abu tak, aby
nedolo k vývinu, íreniu a premnoeniu kodcov. Pri
chránených územiach s piatym stupòom ochrany táto
povinnos platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu tátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32) Ak odhadnutý objem dreva
z náhodnej aby poèas platnosti programu starostlivosti o lesy jednorazovo presiahne 20 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo
ak je náhodná aba na súvislej ploche s výmerou viac
ako 0,5 ha, obhospodarovate¾ lesa ohlási túto skutoènos do siedmich dní odo dòa, keï zistil, e k nim dolo,
najneskôr vak do 30 dní od ich vzniku orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva, ktorý do piatich pracovných dní informuje o tejto skutoènosti orgán tátnej
správy ochrany prírody a krajiny,33) v chránených územiach so tvrtým a piatym stupòom ochrany tie orgánu tátnej správy ochrany prírody a krajiny. Realizova
náhodnú abu je moné najskôr 72 hodín po doruèení
oznámenia orgánu tátnej správy lesného hospodárstva.
(6) Ak je náhodná aba v rozsahu, ktorý presahuje
1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na abu
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programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo
vlastnícky celok, alebo ktorú nemôe obhospodarovate¾ lesa vykona do iestich mesiacov, vypracuje návrh
harmonogramu na jej vykonanie a predloí ho orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva na schválenie.
Orgán tátnej správy lesného hospodárstva informuje
orgán tátnej správy ochrany prírody a krajiny o zaèatí
konania. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej aby nemá odkladný úèinok.
(7) Objem dreva z aby v poraste s vekom nad 50 rokov sa môe oproti objemu aby odporuèenému v programe starostlivosti o lesy prekroèi najviac o 15 %. Ak
objem vyaeného dreva, vrátane objemu dreva odumretých a ponechaných stromov, dosiahol objem aby odporuèený v programe starostlivosti o lesy zvýený
o 15 %, môe obhospodarovate¾ lesa ïalej vykonáva len
náhodnú abu alebo mimoriadnu abu.
(8) Celkový objem dreva predpísaný na abu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ods. 3)
nemono abou prekroèi. Ak je v lesnom celku viac
obhospodarovate¾ov lesa, ani jeden z nich nemôe
abou prekroèi celkový objem dreva predpísaný na
abu vo vlastníckom celku alebo poraste.
(9) Ak by bol vykonaním náhodnej aby alebo mimoriadnej aby celkový objem dreva pod¾a odseku 8 prekroèený, môe obhospodarovate¾ lesa vykona
a) naliehavú abu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 a 3),
b) náhodnú abu,
c) mimoriadnu abu alebo
d) úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2
písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 4)..
43. § 23 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Úmyselnou abou nemono zniova zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to
neplatí ak
a) ide o zniovanie zakmenenia obnovnou abou,
b) ide o rekontrukciu lesa alebo
c) to vyplýva z funkèného zamerania ochranných lesov
alebo z osobitného reimu hospodárenia v lesoch
osobitného urèenia..
44. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Obhospodarovate¾ lesa alebo nákupca dreva je
povinný
a) pri sústreïovaní, preprave a uskladòovaní dreva zabráni nadmernému pokodzovaniu pôdy, okolitých
stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukonèení
èinnosti vykona opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov pokodenia a na zabránenie ïalieho pokodzovania, najmä vodnou eróziou,
b) vyhotovova doklady o pôvode dreva a vies súvisiacu evidenciu,
c) uplatòova pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náleitej starostlivosti pod¾a osobitných predpisov.33b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) Èl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 995/2010.
33b
) Èl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) è. 995/2010.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 607/2012 zo 6. júla
2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom
náleitej starostlivosti a pravidelnosou a povahou kontrol
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monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) è. 995/2010, ktorým sa ustanovujú
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh
drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012)..

45. V § 24 ods. 2 sa slovo prepravu nahrádza slovami èinnosti súvisiace s abou a prepravou.
46. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Lesné
cesty sa môu nachádza aj na iných ako lesných pozemkoch pod¾a § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu..
47. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty
udriava v stave zodpovedajúcom úèelu, na ktorý sú
urèené36) a zabezpeèi funkènos pozdÍnych a prieènych
odvodòovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií
v lesoch sú povinní bezodkladne zabezpeèi prejazdnos
lesných ciest najmä pre potreby zloiek integrovaného záchranného systému; na zabezpeèenie tejto povinnosti
mono poui postup pod¾a osobitného predpisu.36a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 58 písm. c) zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

48. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Lesné cesty je oprávnený vyuíva kadý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so zdruením
pod¾a § 51 ods. 2 o èase a spôsobe vyuívania lesných
ciest a o výke a spôsobe úhrady za ich vyuívanie. Ak
sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpeèovanie starostlivosti
o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto
území, o èase a spôsobe vyuívania lesných ciest
a o výke alebo spôsobe úhrady za vyuívanie lesných
ciest rozhoduje súd.34).
49. V § 25 ods. 4 sa vypúa tretia veta.
50. V § 25 ods. 5 sa za slovo systému, vkladajú slová
protipovodòovej ochrany, vodnej strái, rybárskej strái,.
51. § 25 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Osoby oprávnené vyuíva lesnú cestu sú povinné vyuíva lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje pokodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s òou
súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej pokodeniu,
sú povinné o tejto skutoènosti bezodkladne informova
vlastníka, správcu alebo zdruenie pod¾a § 51 ods. 2
a na vlastné náklady vykona opatrenia na zabránenie
ïalieho pokodzovania a odstránenie kody; tým nie
sú dotknuté veobecné predpisy o náhrade kody.35).
52. V § 29 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie írenia a premnoenia kodcov z chránených
území,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
53. § 29 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Lesnícka ochranárska sluba sa pri výkone svojich úloh preukazuje sluobným preukazom..
54. V § 30 ods. 1 sa za slovo právo vkladajú slová
na vlastnú zodpovednos a nebezpeèenstvo, bodka na
konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto
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slová: tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov.45b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) Napríklad § 7 a 9a zákona è. 281/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 14 ods. 1 písm. c) a e), § 15 ods. 1 písm. a),
§ 16 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 4, § 20 ods. 5, § 22 ods. 5, § 57
a 58 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

55. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Organizova alebo vykonáva aktivity na úèel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch mono len so
súhlasom vlastníka alebo správcu. Vyuívanie lesov
verejnosou sa nevzahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch..
56. V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová vozidlom, skútrom nahrádzajú slovami vozidlom, motocyklom,
skútrom, sneným skútrom a èiarka na konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o vyuitie lesnej cesty pod¾a § 25,.
57. V § 31 ods. 1 písm. h) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nadmerné mnostvo sa povauje mnostvo pouité pod¾a
osobitného predpisu,45d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45d znie:

45d) Zákon è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli
v znení neskorích predpisov..

58. V § 31 ods. 1 písm. j) sa slová získava z lesa èeèinu, ivicu alebo ivú kôru nahrádzajú slovami alebo
odnáa alebo odváa stromy, kry alebo ich èasti vrátane dreva leiaceho na zemi,.
59. V § 31 ods. 3 sa slová zabezpeèenie ochrany ivota, zdravia a majetku nahrádzajú slovami odvrátenie
ohrozenia ivota alebo zdravia alebo bezprostredného
pokodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou slubou49a) a na konci sa pripája táto veta:
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukèného materiálu pod¾a osobitného predpisu.45d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 4 ods. 1 a 2 zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej
slube v znení neskorích predpisov..

60. V § 31 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) a g), i) a j) sa
nevzahujú na výkon èinnosti pod¾a § 32 ods. 1..
61. V § 33 ods. 1 sa vypúajú slová na pozemkoch
dotknutých výstavbou.
62. Doterají text § 36 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Na zabezpeèenie odborného a trvalo udrate¾ného hospodárenia v lese môu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených
týmto zákonom poui aj systém certifikácie lesov..
63. V § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: èiastkové plochy, porastové skupiny (ïalej len
porast) a etáe,.
64. V § 39 ods. 3 sa slová vlastníka alebo správcu
nahrádzajú slovami vlastníka, správcu alebo obhospodarovate¾a lesa a na konci sa pripája táto veta: Ak
sú súèasou vyhlasovaného lesného celku aj lesné po-
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zemky alebo ich èasti, ktoré sú súèasou iného lesného
celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovova v rovnakom èase, prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva spolu s urèením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli
tieto lesné pozemky alebo ich èasti zahrnuté..
65. V § 39 ods. 4 sa za slová Vytvára sa vkladajú
slová v rámci lesného celku a na konci sa pripája táto
veta: Vlastnícke celky môu vznika alebo sa meni aj
poèas platnosti programu starostlivosti o lesy..
66. V § 39 ods. 6 tretej vete sa slová Dielec je nahrádzajú slovami Porast je na úèely zabezpeèenia odborného hospodárenia v lesoch (§ 36), bodka na konci sa
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti
o lesy, alebo pri jeho zmene..
67. V § 39 ods. 7 druhá veta znie: Ak dôjde k zmene
hranice dielca alebo kategórie lesa, oznaèenie hranice
dielca zabezpeèí pri
a) vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovate¾ programu starostlivosti (§ 42),
b) zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej
podnet k zmene programu starostlivosti o lesy dolo..
68. V § 40 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: nie je nástrojom na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani urèenie obhospodarovate¾ov lesa..
69. V § 40 ods. 2 písm. b) sa slovo dielcov nahrádza
slovom porastov.
70. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Súèasou programu starostlivosti vyhotovenou
vyhotovovate¾om programu starostlivosti v spolupráci
s obhospodarovate¾om lesa a dotknutými orgánmi tátnej správy môe by aj
a) abová mapa,
b) evidenèná èas programu starostlivosti,
c) prieskum a plán lesnej dopravnej siete,
d) prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,
e) plán lesníckotechnických meliorácií,
f) ekonomický prieskum vrátane vyèíslenia dosahov
osobitného reimu hospodárenia,
g) ocenenie lesného majetku; pod¾a poiadaviek môe
zahàòa urèenie veobecnej a spoloèenskej hodnoty
vrátane hodnoty efektov mimoprodukèných funkcií
lesa..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
71. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Náklady na vyhotovenie súèastí plánu pod¾a odseku 2 a pod¾a odseku 3, ak sa realizujú, hradí vyhotovovate¾ovi plánu tát [§ 55 ods. 1 písm. c)] prostredníctvom verejného obstarávate¾a56) (§ 41 ods. 2). Na ich
vypracovanie mono poui aj prostriedky z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.56a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 56a znie:

56a) Èl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospo-
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dárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)..

72. V § 40 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
73. V § 40 ods. 7 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odsekoch 2 a 3.
74. § 40 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Súèasti plánu pod¾a odseku 3 písm. a) a g) sa
môu prvýkrát zahrnú do programu starostlivosti vyhotovovanom od 1. januára 2015..
75. V § 41 ods. 1 sa slová ods. 1, 2 a 6 nahrádzajú
slovami ods. 1 a 3 a 7.
76. V § 41 ods. 2 sa slová osoba pod¾a § 38 ods. 2
nahrádzajú slovami osoba, ktorej zriaïovate¾om alebo
zakladate¾om je ministerstvo.
77. V § 41 ods. 6 sa slová § 40 ods. 5 nahrádzajú
slovami § 40 ods. 6.
78. V § 41 ods. 8 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: na pripomienky a poiadavky, ktoré neboli predloené v urèenej
lehote, sa neprihliada..
79. V § 41 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý
znie:
(14) Ak sa schva¾uje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo
ich èasti, pre ktoré je program starostlivosti schválený,
prísluný orgán tátnej správy spolu so schválením
programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu
starostlivosti [§ 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto
lesné pozemky alebo ich èasti zahrnuté..
Doterajie odseky 14 a 15 sa oznaèujú ako odseky 15
a 16.
80. V § 41 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16
a 17, ktoré znejú:
(16) Záväzné vyjadrenie pod¾a odseku 8 dotknuté orgány doruèia príslunému orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva do 15 dní od doruèenia výzvy, ak vyjadrenie v urèenej lehote nedoruèia, má sa za to, e nemajú
pripomienky k správe o hospodárení a poiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti, za ktorých dodrania program starostlivosti nebude ma významný vplyv na územie európskej sústavy
chránených území. Záväzné vyjadrenie pod¾a odseku 13
dotknuté orgány doruèia príslunému orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva do 30 dní od doruèenia návrhu, ak vyjadrenie v urèenej lehote nedoruèia, má sa za
to, e s návrhom programu starostlivosti súhlasia.57a)
(17) Súèasti programu starostlivosti pod¾a § 40
ods. 3 písm. f) a g) sa úèastníkom konania, zúèastneným osobám a tretím osobám, s výnimkou správcu informaèného systému lesného hospodárstva (§ 45
ods. 2), môu poskytova len so súhlasom vlastníka
a obhospodarovate¾a lesa..
Doterají odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 18.
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a znie:

57a) § 9 ods. 1 písm. m) a § 103 ods. 7 a 9 zákona è. 543/2002
Z. z. v znení neskorích predpisov..
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81. V § 41 ods. 18 sa èíslovka 14 nahrádza èíslovkou 15.
82. V § 42 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
83. V § 42 ods. 3 sa slová Slovenskej republiky nahrádzajú slovami a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len minister).
84. V § 42 ods. 4 sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou 3.
85. V § 42 odsek 5 znie:
(5) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti zaniká, ak ide o
a) fyzickú osobu,
1. ak o to drite¾ osvedèenia písomne poiada ministerstvo,
2. rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti
osvedèenia alebo
3. smrou, alebo vyhlásením za màtvu,
b) právnickú osobu,
1. ak drite¾ osvedèenia prestal spåòa podmienku
pod¾a odseku 4 alebo
2. zánikom oprávnenia na podnikanie..
86. V § 42 ods. 6 prvej vete sa slová odòatí osvedèenia nahrádzajú slovami zániku platnosti osvedèenia, slová po dobu najmenej piatich rokov sa nahrádzajú slovami najmenej pä rokov, v druhej vete sa
slová jeho odòatí nahrádzajú slovami zániku jeho
platnosti a po úspenom absolvovaní skúky pod¾a odseku 3 a tretia veta sa vypúa.
87. V § 42 ods. 7 sa slová odsekov 4 a 6 nahrádzajú
slovami odseku 3, slovo odòatí slovami zániku
platnosti a vypúajú sa slová a osvedèení o technickej spôsobilosti pod¾a odseku 7.
88. V § 43 ods. 1 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 6.
89. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Zmenou programu starostlivosti je
a) zmena kategorizácie lesov pod¾a § 12,
b) schválenie postupu rekontrukcie lesa pod¾a § 19
ods. 3,
c) zmena zásad vykonávania aby pod¾a § 23 ods. 7
a 8,
d) zmena hraníc porastu pod¾a § 39 ods. 6,
e) zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku pod¾a
§ 41 ods. 14 alebo
f) aktualizácia programu starostlivosti pod¾a odseku 4..
90. V § 43 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán tátnej správy lesného hospodárstva na iados
vlastníka, správcu, obhospodarovate¾a lesa alebo orgánu tátnej správy.24) Náklady súvisiace so zmenou
programu starostlivosti uhrádza iadate¾. K rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti sa vyaduje vyjadrenie orgánu tátnej správy ochrany prírody a krajiny.58) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene programu
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starostlivosti nemá odkladný úèinok; úèastník konania sa môe odvola len v tej èasti, ktorá sa ho týka.
(4) Aktualizáciu programu starostlivosti mono vykona, ak náhodná aba alebo mimoriadna aba tvorí
najmenej polovicu z celkového objemu dreva pod¾a § 23
ods. 8. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba pod¾a § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia
zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom
rozsahu prehodnotí súèasti programu starostlivosti
pod¾a § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán
hospodárskych opatrení vrátane zmeny zásad vykonávania aby pod¾a § 23 ods. 7 a 8..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
91. V § 44 ods. 2 sa vypúajú slová prostredníctvom orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, na
konci sa vypúa bodka a pripájajú sa písmená a) a b),
ktoré znejú:
a) v písomnej forme prostredníctvom orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva alebo
b) v elektronickej forme prostredníctvom informaèného systému lesného hospodárstva..
92. § 44 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pri zmene obhospodarovate¾a lesa alebo pri zmene tatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom
celku alebo jeho èasti poèas platnosti programu starostlivosti odovzdá doterají obhospodarovate¾ lesa
alebo tatutárny orgán právnickej osoby zodpovedajúcu èas lesnej hospodárskej evidencie novému obhospodarovate¾ovi lesa alebo tatutárnemu orgánu právnickej osoby do 15 dní odo dòa zmeny..
93. V § 45 ods. 1 sa slová súhrnného lesníckeho ekonomického úètu.60) nahrádzajú slovami integrovaných
environmentálnych a ekonomických úètov pre lesy.60).
Poznámka pod èiarou k odkazu 60 znie:

60) § 3 ods. 2 písm. h) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov..

94. V § 45 ods. 4 sa za slová Obhospodarovate¾
lesa, vkladajú slová hospodár,.
95. V § 47 ods. 1 sa slová Odborný lesný hospodár
(ïalej len hospodár) nahrádzajú slovom Hospodár.
96. V § 47 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Hospodár je odborne spôsobilý, ak je drite¾om
osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydaného prísluným orgánom tátnej správy lesného hospodárstva po
splnení predpokladov pod¾a odseku 3 a po úspenom
absolvovaní skúky vykonanej pred komisiou, ktorej
èlenov vymenúva a odvoláva minister, alebo na základe
absolvovania vzdelania pod¾a odseku 3 a osobitného
kvalifikaèného predpokladu (§ 57). O vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra odborných lesných hospodárov mono poiada najneskôr do
troch rokov od úspeného absolvovania skúky.
(5) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a prísluný orgán tátnej správy lesného
hospodárstva vyèiarkne z registra odborných lesných
hospodárov fyzickú osobu, ak
a) o to orgán tátnej správy lesného hospodárstva písomne poiadala,
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b) sa nezúèastnila kolenia pod¾a § 48 ods. 2 písm. m)
do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota sedem rokov od vydania osvedèenia alebo od posledného kolenia,
c) platnos jej osvedèenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva alebo
d) zomrela, alebo bola vyhlásená za màtvu..
97. V § 47 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti a o vyèiarknutí z registra odborných lesných hospodárov, ak drite¾ osvedèenia
a) poruil povinnosti pod¾a § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j)
a l),
b) závaným spôsobom alebo opakovane poruil povinnosti pod¾a § 48 ods. 2 písm. a) a c), f), h), i), n) a p)
alebo
c) sa bez závaného dôvodu nezúèastnil kolenia pod¾a
§ 48 ods. 2 písm. m).
(7) O vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa
po zániku platnosti pod¾a odseku 5 písm. a) a c) mono
opätovne uchádza po úspenom vykonaní skúky
pod¾a odseku 4; pri zániku platnosti osvedèenia pod¾a
odseku 5 písm. c) sa skúky mono zúèastni a po
uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho
platnosti..
Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 12.
98. V § 47 ods. 8 sa vypúajú slová pri ucelenom
hospodárení v lesoch.
99. V § 47 ods. 9 sa èíslovka 6 nahrádza èíslovkou 8.
100. V § 47 odsek 10 znie:
(10) Obhospodarovate¾ lesa, okrem právnickej osoby pod¾a odseku 2, je povinný do 15 dní odo dòa, keï sa
stal obhospodarovate¾om lesa alebo od zániku zmluvného vzahu s doterajím hospodárom, uzavrie písomne zmluvu na výkon èinnosti pod¾a § 48 s vybraným
hospodárom a predloi kópiu zmluvy do 15 dní od jej
platnosti príslunému orgánu tátnej správy na zápis
do evidencie pod¾a § 4 ods. 1; ak ide o právnickú osobu
pod¾a odseku 2, táto predkladá len oznámenie pod¾a § 4
ods. 2..
101. V § 48 ods. 2 písmeno m) znie:
m) zúèastni sa kolenia, ktoré kadoroène zabezpeèí
ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; kolenia sa musí zúèastni najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie pä rokov od
zápisu do registra hospodárov alebo od posledného
kolenia,.
102. V § 48 sa odsek 2 dopåòa písmenami n) a p),
ktoré znejú:
n) oznamova príslunému orgánu tátnej správy lesného hospodárstva kadú zmenu skutoèností uvedených v osvedèení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
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o) zúèastòova sa tátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytova súèinnos zamestnancovi orgánu tátnej správy
lesného hospodárstva pri tátnom dozore v lesoch,
p) poskytova súèinnos správcovi informaèného systému (§ 45 ods. 4)..
103. V § 50 ods. 7 prvej vete sa za slovo vyaduje
vkladá slovo predchádzajúci a za prvú vetu sa vkladajú tieto vety: Predchádzajúci súhlas ministerstva na
nájom lesného majetku vo vlastníctve tátu s výmerou
menou ako 5 000 m2, ktorý priamo nenadväzuje na
lesný majetok vo vlastníctve tátu obdobného charakteru, sa nevyaduje. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve tátu nemono ïalej prenaja, ak nie je dohodnuté inak. Vypoièiavate¾ nesmie prenecha lesný
majetok vo vlastníctve tátu na uívanie inému..
104. V § 50 ods. 8 prvej vete sa za slová zmluvu
o nájme71) vkladajú slová alebo zmluvu o výpoièke
a na konci sa pripájajú tieto vety: Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve tátu nemono ïalej prenaja, ak nie
je dohodnuté inak. Vypoièiavate¾ nesmie prenecha
lesný majetok vo vlastníctve tátu na uívanie inému..
105. V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Zámenou nadobudnuté lesné pozemky a lesné porasty na
nich, ktoré boli vo vlastníctve tátu, nemono zameni,
odpreda alebo sa nemôe zmeni ich charakter poèas
desiatich rokov od zápisu do katastra nehnute¾ností..
106. V § 50a ods. 2 prvej vete sa za slovo vyaduje
vkladá slovo predchádzajúci.
107. V § 50a odsek 3 znie:
(3) Súhlas zakladate¾a na zámenu mono da len
vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve tátu zamieòa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo
vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve tátu nesmie by
vyia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota
zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo
vlastníctve iných osôb..
108. § 50a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na rozhodovanie pod¾a odsekov 2 a 3 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12).
109. V § 52 odsek 8 znie:
(8) Èlen lesnej stráe sa pri výkone svojej funkcie
preukazuje odznakom èlena lesnej stráe a na poiadanie aj preukazom èlena lesnej stráe; pri preukazovaní
príslunosti nesmie odznak a preukaz vyda z rúk..
110. V § 53 ods. 2 písm. f) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pred predvedením jej odobra zbraò,.
111. V § 53 ods. 2 písmeno m) znie:
m) poui zbraò pri
1. nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,79)
2. znekodòovaní zvierat, ktoré ohrozujú ivot alebo zdravie osôb,
3. hrozbe zbraòou namierenou proti osobe, ktorá
je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru,
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4. varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpeèenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe
alebo na odvrátenie vzniku kody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo
5. varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby,
ktorú je èlen lesnej stráe oprávnený predvies
na útvar Policajného zboru,.
112. V § 55 ods. 1 písm. c) sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 5.
113. V § 55 ods. 1 písmeno p) znie:
p) zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických úètov pre lesy,60).
114. V § 55 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
q) prácu s verejnosou v lesnom hospodárstve a lesnú
pedagogiku,.
Doterajie písmeno q) sa oznaèuje ako písmeno r).
115. V § 55 odsek 1 sa dopåòa novými písmenami s)
a t), ktoré znejú:
s) plnenie mimoprodukèných funkcií lesov,
t) presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovate¾ov lesov..
116. V § 55 ods. 2 sa slová a p) nahrádzajú slovami
a q).
117. V § 55 ods. 4 sa slová písm. q) nahrádza slovami písm. r).
118. V § 55 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Náklady na èinnos uvedenú v odseku 1 písm. s)
a t) sa hradia pod¾a osobitného predpisu.1).
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
119. § 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Odborná spôsobilos v tátnej
správe lesného hospodárstva
Urèení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu,
ktorí vykonávajú tátnu správu lesného hospodárstva
a tátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi,84) musia do 18 mesiacov od vzniku tátnozamestnaneckého pomeru85) alebo urèenia sluobným
úradom spåòa osobitný kvalifikaèný predpoklad.
Predpokladom na získanie osobitného kvalifikaèného
predpokladu je vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania alebo vyie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania, alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a úspené absolvovanie skúky pred
komisiou, ktorej èlenov vymenúva a odvoláva minister.
Osobitný kvalifikaèný predpoklad zaniká uplynutím lehoty troch rokov od skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru, poèas ktorého tátny zamestnanec vykonával èinnosti pri plnení úloh orgánu tátnej správy
lesného hospodárstva pod¾a tohto zákona..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 84 a 85 znejú:

84) Napríklad zákon è. 138/2010 Z. z. v znení neskorích prepisov, zákon è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách
v znení zákona è. 34/2014 Z. z.
85
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

120. V § 58 ods. 1 písm. j) sa slová organizuje kolenia nahrádzajú slovami poveruje právnickú osobu
zriadenú ministerstvom vykonaním kolenia.
121. V § 60 ods. l písmeno d) znie:
d) zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3
písm. c)],.
122. V § 60 ods. 1 písm. n) sa slová [§ 47 ods. 6
písm. b)] nahrádzajú slovami [§ 47 ods. 8].
123. V § 60 ods. 2 písm. n) sa slová (§ 7a) nahrádzajú slovami (§ 7a a § 8 ods. 6).
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133. V § 64 úvodnej vete sa slová 5 000 Sk do
3 000 000 Sk nahrádzajú slovami 165 eur do
99 580 eur.
134. V § 64 písm. f) sa za slovo starostlivosti vkladajú slová neplnením kritérií trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch.
135. V § 65 ods. 2 sa slová Pokutu pod¾a § 63 a 64
mono uloi nahrádzajú slovami Konanie o uloení
pokuty pod¾a § 63 a 64 mono zaèa.
136. V § 66 písm. c) sa slová (§ 20 ods. 7) nahrádzajú slovami (§ 20 ods. 2).
137. V § 66 písm. e) sa za slová úpravy lesov vkladajú slová spôsobom zabezpeèujúcim plnenie kritérií trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch.

124. V § 62 ods. 3 sa slová Vlastník, správca a obhospodarovate¾ lesa nahrádzajú slovami Osoba,
u ktorej sa vykonáva tátny dozor vrátane jej zamestnancov,.

138. Za § 68b sa vkladá § 68c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

125. V § 62 ods. 6 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú
slovami 330 eur.

Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. júla 2014

126. V § 62 odsek 8 znie:
(8) Na výkon tátneho dozoru v lesoch sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia pod¾a odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2 písm. c) a d)
nemá odkladný úèinok..

(1) Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré sú spoloènou vecou, zabezpeèia vlastníci alebo správcovia
jedným obhospodarovate¾om lesa a jedným hospodárom najneskôr od schválenia programu starostlivosti,
ktorý nadobudne platnos po 1. júli 2014.

127. V § 63 ods. 1 písm. b) sa slová vozidlom, skútrom nahrádzajú slovami vozidlom, motocyklom,
skútrom, sneným skútrom a èiarka na konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o vyuitie lesnej cesty pod¾a § 25,.
128. V § 63 ods. 1 písm. o) sa slová získava z lesa èeèinu, ivicu alebo ivú kôru nahrádzajú slovami alebo
stromy, kry alebo ich èasti, vrátane dreva leiaceho na
zemi, odnáa alebo odváa.
129. V § 63 ods. 3 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami 165 eur.
130. V § 63 ods. 4 sa slová 30 000 Sk nahrádzajú
slovami 1 000 eur.
131. V § 63 ods. 5 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú
slovami 3 320 eur.
132. V § 63 ods. 6 sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami 70 eur.

§ 68c

(2) Právnické osoby pod¾a § 47 ods. 2 predloia zoznam hospodárov pod¾a jednotiek priestorového rozdelenia lesa do 31. októbra 2014; na predloenie zoznamu
sa primerane pouije § 4.
(3) Fyzická osoba, ktorá úspene absolvovala skúku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára do
30. júna 2014 a nebolo jej osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydané alebo odòaté, môe poiada o vydanie
osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 47 ods. 4
a zápis do registra hospodárov do 30. júna 2015.
(4) Osobitný kvalifikaèný predpoklad urèených zamestnancov, ktorí nespåòajú podmienku vzdelania
pod¾a § 57 zaniká najneskôr 1. januára 2019..
139. V celom texte zákona okrem § 4 ods. 1 a § 47
ods. 1 sa slová odborný lesný hospodár vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovom hospodár v príslunom
tvare.
140. Príloha è. 1 znie:
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Príloha è. 1
k zákonu è. 326/2005 Z. z.

HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKÈNÝCH FUNKCIÍ LESA POD¼A HOSPODÁRSKYCH
SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V EURÁCH/ha LESNÉHO POZEMKU
Èas I
Èíslo
HSLT

Hospodársky súbor lesných typov

Eurá

101

Extrémne vápencové dúbravy

24 895

102

Vápencové dúbravy

28 214

104

Extrémne kyslé dúbravy

35 517

105

Kyslé dúbravy

7 302

107

Kyslé borovicové dúbravy

2 655

108

Spraové hrabové dúbravy

12 613

109

Suché hrabové dúbravy

18 588

111

ivné hrabové dúbravy

12 281

112

Vrastavé borovicové dúbravy

6 306

113

Vlhké hrabové dúbravy

8 630

117

Sutinové hrabové dúbravy

121

Brezové dúbravy

122

Brezové jeliny

123

Vlhké hrabové dúbravy

8 298

124

Hrabové luné jaseniny

13 277

125

Dubové luné jaseniny

20 248

126

Vàbové topoliny

131

Extrémne porasty bresta

135

Brestové luné jaseniny

191

Vápencové dúbravy

34 189

192

Brezové jeliny (ochranného rázu)

50 122

196

Vàbové topoliny

199

Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu)

34 853

201

Extrémne vápencové bukové dúbravy

75 350

202

Sviee vápencové bukové dúbravy

20 912

203

Vápencové boriny

49 127

204

Extrémne kyslé bukové dúbravy

32 198

205

Kyslé bukové dúbravy

9 958

208

Spraové bukové dúbravy

8 962

209

Suché bukové dúbravy

23 567

211

ivné bukové dúbravy

18 920

213

Vlhké bukové dúbravy

13 941

13 277
7 302
41 160

1 327
33 525
9 626

1 991
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216

Kamenité bukové dúbravy s javorom

28 878

217

Sutinové javorovo-bukové dúbravy

292

Sviee vápencové bukové dúbravy

61 740

293

Vlhké bukové dúbravy

23 235

295

Kyslé bukové dúbravy

14 937

296

Kamenité bukové dúbravy s javorom

64 396

299

Suché brehové dúbravy

50 122

301

Extrémne vápencové dubové buèiny

56 097

302

Sviee vápencové dubové buèiny

35 185

303

Vápencové boriny

80 329

304

Extrémne kyslé dubové buèiny

56 097

305

Kyslé dubové buèiny

310

Sviee dubové buèiny

12 613

311

ivné dubové buèiny

12 945

312

Lesostepné kotlinové boriny

58 089

313

Vlhké dubové buèiny

14 273

315

Kyslé dubové boriny niích polôh

316

Kamenité dubové buèiny s lipou

32 198

317

Sutinové lipovo-dubové buèiny

18 920

320

Sviee kotlinové smrekové boriny

17 924

323

Jaseòové jeliny

10 622

392

Sviee vápencové dubové buèiny

70 371

393

Vlhké dubové buèiny

23 567

395

Extrémne kyslé dubové buèiny

12 281

396

Kamenité dubové buèiny s lipou

35 517

399

Jaseòové jeliny (ochranného rázu)

13 941

401

Extrémne vápencové buèiny

91 615

402

Sviee vápencové buèiny

46 139

404

Extrémne kyslé buèiny

405

Kyslé buèiny

407

Kyslé dubové boriny

409

Jed¾ovo-dubové buèiny

17 924

410

Sviee buèiny

15 601

411

ivné buèiny

17 260

413

Vlhké buèiny

16 928

415

Kyslé dubové jedliny

24 895

416

Kamenité buèiny s lipou

45 475

417

Sutinové lipové buèiny

20 580

420

Sviee kotlinové jed¾ové dúbravy

10 953

421

ivné smrekové boriny

15 933

9 958

7 966

8 298

101 241
16 265
3 983
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425

Kyslé dubové boriny

8 630

426

Kamenité jed¾ovo-dubové buèiny

16 928

431

ivné kotlinové jed¾ové dúbravy

15 269

435

Kyslé buèiny s jed¾ou

17 260

445

Kyslé buèiny s jed¾ou a dubom

17 924

492

Sviee vápencové buèiny

82 652

493

Vlhké buèiny

31 534

495

Kyslé buèiny

32 198

496

Kamenité buèiny s lipou

82 320

497

Kamenité jed¾ovo-dubové buèiny

41 160

498

Kyslé buèiny s jed¾ou a bukom

28 878

499

Kyslé buèiny s jed¾ou

31 866

501

Extrémne vápencové jed¾ové buèiny

502

Sviee vápencové jed¾ové buèiny

49 458

504

Extrémne kyslé jed¾ové buèiny

68 379

505

Kyslé jed¾ové buèiny

19 252

506

Kyslé horské buèiny

34 853

511

ivné jed¾ové buèiny

17 924

512

Vápencové smrekové boriny

96 926

513

Vlhké jed¾ové buèiny

18 256

514

Extrémne kyslé borovicové smreèiny

40 164

515

Kyslé borovicové smreèiny

14 605

516

Kamenité jed¾ové buèiny

49 458

517

Sutinové javoriny

22 903

518

Vrcholové buèiny

15 933

521

Extrémne vápencové smrekové boriny

522

Vápencové smrekové jedliny

22 239

523

Vlhké kotlinové javorové jedliny

16 265

524

Extrémne kyslé smreèiny s jed¾ou

31 202

525

Kyslé smreèiny s jed¾ou

21 244

526

Kamenité jed¾ové javoriny

33 193

531

Extrémne vápencové smreèiny s javorom

532

Sviee vápencové smrekové jedliny

89 955

535

Podmáèané borovicové smreèiny

36 513

536

Kamenité smrekové jedliny

36 513

541

ivné smrekové jedliny

17 924

545

Podmáèané smreèiny s jed¾ou

30 206

546

Kamenité smreèiny s jed¾ou

57 093

556

Kamenité jed¾ovo-bukové smreèiny

50 454

561

Kotlinové javorové jedliny

20 248

120 825

122 817

150 036
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571

Vápencové kotlinové jed¾ové javoriny

11 949

584

Podmáèané jed¾ové smreèiny

13 941

589

Kamenité jed¾ové javoriny

48 795

590

Kyslé smreèiny s jed¾ou

33 857

591

Kamenité jed¾ovo-bukové smreèiny

86 968

592

Sviee vápencové jed¾ové buèiny

593

Vlhké jed¾ové buèiny

42 488

594

Vápencové smrekové jedliny

25 891

595

Kyslé jed¾ové buèiny

30 870

596

Kamenité jed¾ové buèiny

93 274

597

Kyslé horské buèiny

61 740

598

Kamenité smreèiny s jed¾ou

98 254

599

Kamenité smrekové jedliny

601

Extrémne vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny

71 698

602

Sviee vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny

46 803

604

Extrémne kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny

605

Kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny

35 517

606

Kyslé horské buèiny

30 870

611

ivné jed¾ovo-bukové smreèiny

34 189

613

Vlhké jed¾ové buèiny

19 916

614

Podmáèané jed¾ové smreèiny

21 244

615

Podmáèané jed¾ové buèiny so smrekom

52 446

616

Kamenité jed¾ové buèiny so smrekom

50 454

617

Sutinové javoriny so smrekom

23 567

618

Vrcholové buèiny

10 622

621

Extrémne vápencové smreèiny s javorom

73 690

622

Smrekové jeliny

17 260

623

Luh jele sivej

54 769

624

Kamenité extrémne kyslé borovicové smreèiny

81 657

625

Podmáèané borovicové smreèiny

58 753

626

Kamenité smreèiny s jed¾ou

46 139

627

Sutinové javorové smreèiny

16 265

628

Vrcholové buèiny s jed¾ou a smrekom

14 273

631

ivné smrekové jedliny

37 509

632

Vápencové smrekové jedliny

38 173

633

Horský vàbový luh

46 471

634

Kamenité extrémne kyslé smreèiny s jed¾ou

635

Podmáèané smreèiny s jed¾ou

37 841

636

Kamenité smrekové jedliny

44 147

637

Sutinové jed¾ové javoriny

31 534

104 228

173 936

113 855

119 166
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642

Sviee vápencové smreèiny s javorom

53 442

644

Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smreèiny

95 266

645

Podmáèané smrekové jedliny

21 576

646

Kamenité jed¾ové javoriny

44 147

655

Kyslé borovicové smreèiny

40 164

665

Kyslé smreèiny s jed¾ou

34 521

666

Kamenité jed¾ové smreèiny s bukom

40 164

673

Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom

51 450

675

Kyslé smrekové jedliny

31 534

685

Kyslé smrekové smreèiny

30 870

688

Kamenité jed¾ové javoriny

42 488

689

Smrekové boriny

690

Kamenité smrekové jedliny

74 022

691

Kyslé smrekové jedliny

60 080

692

Sviee vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny

78 337

693

Vlhké jed¾ové buèiny

51 782

694

Kamenité jed¾ové smreèiny s bukom

74 686

695

Kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny

53 774

696

Kamenité jed¾ové buèiny so smrekom

77 009

697

Vápencové smrekové jedliny

33 525

698

Kamenité smreèiny s jed¾ou

81 657

699

Podmáèané smrekové jedliny

44 811

719

Vysokohorské smreèiny

4 647

729

Vysokohorské smreèiny s limbou

6 638

739

Vysokohorské smrekovcové smreèiny s limbou

5 311

749

Vysokohorské limbové smreèiny

4 979

759

Vysokohorské javorové smreèiny

4 647

769

Vysokohorské vápencové smreèiny

4 979

789

Smrekovcové boriny

2 987

815

Podmáèané boriny s kosodrevinou

820

Kosodrevina

53 442

830

Smreková kosodrevina

50 122

840

Limbová kosodrevina

39 500

850

Vápencová kosodrevina

51 450

860

Kosodrevina s listnáèmi

42 820

6 970

107 880

Èas II
Pri vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v èasti I, sa pri výpoète
odvodu pouije hodnota efektu mimoprodukènej funkcie lesa a rubná doba pod¾a pôvodného HSLT..
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Èl. II
Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona è. 601/2008 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 101/2011 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 353/2012 Z. z., zákona
è. 211/2013 Z. z. a zákona è. 115/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 3 ods. 2 písm. h) sa slová súhrnný lesnícky ekonomický úèet nahrádzajú slovami integrované environmentálne a ekonomické úèty pre lesy.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
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è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z., zákona
è. 409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z., zákona
è. 152/2014 Z. z. a zákona è. 162/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo sa za poloku 42 vkladá poloka 42a, ktorá znie:
Poloka 42a
a) Vykonanie skúky na získanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti pod¾a osobitných
predpisov17aa) ........................................... 170 eur,
b) Vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a osobitných
predpisov17ab) ...................................... 6,50 eura..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17aa a 17ab znejú:

17aa) § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorích predpisov.
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli v znení neskorích predpisov.
17ab
) § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
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skej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z., zákona
è. 35/2014 Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné por. è. 36 sa vypúajú slová a osvedèenie o technickej spôsobilosti.
Èl. V
Zákon è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli v znení zákona è. 49/2011 Z. z., zákona
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è. 73/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 18 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Drite¾ osvedèenia je povinný oznámi ministerstvu kadú zmenu skutoèností uvedených v osvedèení
najneskôr do 15 dní odo dòa, keï táto zmena nastala
a poiada o vydanie nového osvedèenia. Fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá je drite¾om
osvedèenia, oznámi kadú zmenu pod¾a § 17 ods. 3
písm. a) do 15 dní odo dòa, keï ku zmene dolo.
(2) Fyzická osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia je
povinná zúèastni sa kolenia organizovaného ministerstvom najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie pä rokov od vydania osvedèenia alebo od
posledného kolenia..
2. § 19 ods. 1 sa dopåòa písmenami c) a e), ktoré znejú:
c) vydaním nového osvedèenia pod¾a § 18 ods. 1,
d) ak sa drite¾ osvedèenia nezúèastní kolenia pod¾a
§ 18 ods. 2 do konca kalendárneho roka, v ktorom
uplynie sedem rokov od vydania osvedèenia alebo
posledného kolenia,
e) na základe písomnej iadosti drite¾a osvedèenia
doruèenej ministerstvu..
3. § 19 ods. 2 sa dopåòa písmenami d) a f), ktoré znejú:
d) vydaním nového osvedèenia pod¾a § 18 ods. 1,
e) rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedèenia fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej
osoby,
f) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané..
4. V § 19 odseky 3 a 6 znejú:
(3) Ministerstvo môe rozhodnú o zániku platnosti
osvedèenia fyzickej osoby pod¾a odseku 1 písm. b), ak
drite¾ osvedèenia poruil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10
ods. 1 a 4, § 11, § 12 ods. 1 a 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 a
3, § 16 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo sa bez
závaného dôvodu nezúèastnil kolenia pod¾a § 18
ods. 2; ak ide o fyzickú osobu pod¾a § 17 ods. 3 písm. a),
ministerstvo zánik platnosti osvedèenia oznámi aj dotknutej fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe.
(4) O vydanie osvedèenia po zániku platnosti osvedèenia pod¾a odseku 1 písm. b), d) a e) sa fyzická osoba
môe opätovne uchádza po úspenom vykonaní skúky pod¾a § 17 ods. 2 písm. a); po zániku platnosti pod¾a
odseku 1 písm. b) sa skúky mono zúèastni a po
uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku.
(5) Ministerstvo môe rozhodnú o zániku platnosti
osvedèenia fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby pod¾a odseku 2 písm. e), ak drite¾ osvedèenia
poruil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 a 4, § 11,
§ 12 ods. 1 a 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 a 3, § 16 ods. 1
a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo ak èinnosti s lesným
reprodukèným materiálom nevykonával prostredníctvom fyzickej osoby pod¾a § 17 ods. 3 písm. a).
(6) O vydanie osvedèenia po zániku platnosti osvedèenia pod¾a odseku 2 písm. e) sa fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba môe opätovne uchádza a
po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku..
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5. § 19 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 3 a 5
nemá odkladný úèinok..
6. Doterají text § 30 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Na úèely konaní pod¾a tohto zákona je dotknutá
fyzická osoba povinná uvádza svoje meno, priezvisko,
titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(3) Osobné údaje uvedené v odseku 1 môe prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva zverejni
na úèely informovania verejnosti..
7. Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 32b
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. júla 2014
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osoba povinná ich oznámi a poiada o vydanie nového
osvedèenia do 30. júna 2015; vydaním nového osvedèenia zaniká platnos osvedèenia vydaného pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2014..
Èl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 275/2007 Z. z., zákonom è. 359/2007 Z. z.,
zákonom è. 360/2007 Z. z., zákonom è. 540/2008 Z. z.,
zákonom è. 499/2009 Z. z., zákonom è. 117/2010 Z. z.,
zákonom è. 96/2012 Z. z., zákonom è. 345/2012 Z. z.,
zákonom è. 115/2013 Z. z., zákonom è. 180/2013 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. VII

Ak u osoby, ktorá je drite¾om osvedèenia do 30. júna
2014, dolo k zmene údajov uvedených v osvedèení, je

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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183
ZÁKON
z 5. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9

Èl. I

Zákaz diskriminácie

Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 62/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 137/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 105/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 355/2010
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 334/2011
Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011
Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012
Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z. a zákona è. 352/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzahuje osobitný predpis.6a).

1. V § 1 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
2. V § 2 sa slová so starobným nahrádzajú slovami
s dôchodkovým.
3. § 3 vrátane nadpisu sa vypúa.
4. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Sporite¾
Sporite¾ pod¾a tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ïalej len register zmlúv) alebo má
uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku
alebo predèasného starobného dôchodku programovým výberom (ïalej len dohoda o vyplácaní dôchodku
programovým výberom). Sporite¾ pod¾a tohto zákona
je aj fyzická osoba, ktorej dôchodkovú správcovskú
spoloènos urèila Sociálna poisovòa..
5. Doterají text § 7 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Za zomretého pod¾a tohto zákona sa povauje aj
fyzická osoba vyhlásená súdom za màtvu..
6. § 8 vrátane nadpisu sa vypúa.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov..

8. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Poistite¾
Poistite¾ pod¾a tohto zákona je poisovòa,8) poisovòa
z iného èlenského tátu8a) alebo zahranièná poisovòa,8b)
ktoré sú na území Slovenskej republiky oprávnené vykonáva poisovaciu èinnos v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dåky ¾udského ivota, ktoré je upravené
právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.8c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8, 8a a 8c znejú:

8) § 2 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
8a
) § 2 ods. 2 zákona è. 8/2008 Z. z.
8b
) § 2 ods. 4 zákona è. 8/2008 Z. z.
8c
) Príloha è. 1 èas A siedmy bod zákona è. 8/2008 Z. z. v znení
zákona è. 183/2014 Z. z..

9. § 12 a 13 vrátane nadpisov sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.
10. V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: do
dòa, ktorý predchádza dòu, od ktorého je poberate¾om
starobného dôchodku alebo predèasného starobného
dôchodku.
11. V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: a to do dòa, ktorý predchádza dòu, od ktorého je poberate¾om starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku..
12. V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo dòom, ktorý predchádza dòu, od ktorého je fyzická osoba poberate¾om starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku..
13. V § 15 ods. 4 sa slová prvej úèasti na dôchodkovom poistení pod¾a osobitného predpisu3) vzniknutej

Strana 1424

Zbierka zákonov è. 183/2014

nahrádzajú slovami prvého dôchodkového poistenia
pod¾a osobitného predpisu3) vzniknutého.
14. V § 15 sa vypúa odsek 5.
15. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Vznik a zánik úèasti na starobnom dôchodkovom
sporení po zániku prvej úèasti na starobnom
dôchodkovom sporení
Úèas na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej úèasti na starobnom dôchodkovom sporení
a) vzniká odo dòa vzniku dôchodkového poistenia pod¾a osobitného predpisu;3) to neplatí, ak úèas na
starobnom dôchodkovom sporení zanikla z dôvodu,
e sporite¾ sa stal poberate¾om starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku, a
b) zaniká dòom zániku dôchodkového poistenia pod¾a
osobitného predpisu.3).
16. V § 17a sa za slovo Sporite¾ovi, vkladajú slová
ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predèasný
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok pod¾a
osobitného predpisu3) alebo ktorý nie je poberate¾om
starobného dôchodku a.
17. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Platitelia príspevkov
(1) Povinné príspevky platí
a) zamestnávate¾ za svojho zamestnanca zúèastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b) samostatne zárobkovo èinná osoba povinne dôchodkovo poistená pod¾a osobitného predpisu3) zúèastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c) dobrovo¾ne dôchodkovo poistená osoba pod¾a osobitného predpisu3) zúèastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
d) tát,
e) Sociálna poisovòa.
(2) tát platí povinné príspevky za osobu zúèastnenú
na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorú platí
tát poistné na dôchodkové poistenie pod¾a osobitného
predpisu.3)
(3) Sociálna poisovòa platí povinné príspevky za
osobu zúèastnenú na starobnom dôchodkovom sporení pod¾a § 14 ods. 2.
(4) Povinné príspevky sú aj dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej
intitúcie do starobného dôchodkového sporenia.
(5) Dobrovo¾né príspevky platí sporite¾, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom
dôchodkovom sporení, a to najdlhie do dòa vydania
certifikátu pod¾a § 45 alebo do dòa podania iadosti
pod¾a § 46d. Ak na základe iadosti pod¾a § 44 alebo na
základe iadosti pod¾a § 46d nebola uzatvorená zmluva
o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ïalej len zmluva o poistení dôchodku) alebo dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
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sporite¾ platí dobrovo¾né príspevky aj po skonèení záväznosti ponúk vyhotovených sporite¾ovi cez centrálny
informaèný ponukový systém (ïalej len ponukový systém) alebo odo dòa uplynutia lehoty na uzatvorenie
dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom
pod¾a § 46d. Ak nedolo k uzatvoreniu zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dobrovo¾né príspevky sa môu za
obdobie odo dòa vydania certifikátu alebo podania iadosti pod¾a § 46d dodatoène doplati.
(6) Dobrovo¾né príspevky zaplatené po vydaní certifikátu pod¾a § 45 alebo po podaní iadosti pod¾a § 46d,
ak bola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku alebo
dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
dôchodková správcovská spoloènos
a) prevedie na bený úèet nepriradených platieb (ïalej
len úèet nepriradených platieb) dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou sporite¾ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
b) prevedie poistite¾ovi, s ktorým sporite¾ uzatvoril
zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doivotný starobný dôchodok alebo doivotný
predèasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej
správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a),
c) prevedie poistite¾ovi, s ktorým sporite¾ uzatvoril
zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný
predèasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej
správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a) a ani poistite¾a pod¾a písmena b),
d) vyplatí fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak niet dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a) a ani poistite¾a pod¾a písmena b) alebo písmena c)..
18. V § 22 úvodná veta znie: Sadzba povinných príspevkov je.
19. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Ak sporite¾ vykonáva viacero zárobkových èinností, z ktorých je povinne dôchodkovo poistený pod¾a
osobitného predpisu,3) alebo ak popri výkone takej zárobkovej èinnosti alebo zárobkových èinností je dobrovo¾ne dôchodkovo poistená osoba pod¾a osobitného
predpisu3) zúèastnená na starobnom dôchodkovom
sporení, poradie povinnosti plati povinné príspevky sa
urèí poradím povinnosti plati poistné pod¾a osobitného predpisu.20).
20. V § 23 ods. 8 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 7.
21. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Sociálna poisovòa postupuje povinné príspevky
a penále na úèet nepriradených platieb dôchodkovej
správcovskej spoloènosti, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak
v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak..
22. V § 27 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Sociálna poisovòa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dòa vydania certifikátu do dòa
skonèenia záväznosti ponúk vyhotovených sporite¾ovi
cez ponukový systém.
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(4) Sociálna poisovòa povinné príspevky a penále
nepostúpené pod¾a odseku 3
a) postupuje na úèet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou sporite¾ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým
výberom,
b) postupuje poistite¾ovi, s ktorým sporite¾ uzatvoril
zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doivotný starobný dôchodok alebo doivotný
predèasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej
správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a),
c) postupuje poistite¾ovi, s ktorým sporite¾ uzatvoril
zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný
predèasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej
správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a) a ani poistite¾a pod¾a písmena b),
d) postupuje na úèet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má sporite¾
uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, odo dòa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom
skonèila záväznos ponúk vyhotovených sporite¾ovi
cez ponukový systém, ak niet dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a písmena a) a ani poistite¾a
pod¾a písmena b) alebo písmena c),
e) vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak
niet dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a
písmena a) alebo písmena d) a ani poistite¾a pod¾a
písmena b) alebo písmena c)..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 10.
23. V § 28a odsek 2 znie:
(2) Sociálna poisovòa je povinná elektronickými
prostriedkami vyiada od dôchodkovej správcovskej
spoloènosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli
za sporite¾a postúpené bez právneho dôvodu, ak
a) sporite¾ovi do 1 roka od zániku jeho úèasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová úèas
na starobnom dôchodkovom sporení alebo
b) sporite¾ dovàil 53 rokov veku..
24. V § 28a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Dôchodková správcovská spoloènos bezodkladne po doruèení iadosti Sociálnej poisovne pod¾a predchádzajúcej vety vráti
a) povinné príspevky, ktoré boli vyiadané pod¾a predchádzajúcej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu zomretého sporite¾a ku dòu, v ktorom sa dôchodková
správcovská spoloènos dozvedela o smrti sporite¾a, a
b) sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového
úètu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu z vlastného majetku dôchodkovej
správcovskej spoloènosti..
25. V § 28a ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová alebo
iadosti o vrátenie povinných príspevkov postúpených
bez právneho dôvodu pod¾a odseku 3 druhej vety a slová alebo z bených úètov dôchodkových fondov
a v druhej vete sa vypúajú slová alebo odseku 3 druhej vety a slová alebo z bených úètov dôchodkových
fondov.

Strana 1425

26. V § 28a sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
27. V § 28a ods. 6 sa slová 1 a 6 nahrádzajú slovami 1 a 5.
28. § 29 znie:
§ 29
(1) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok a predèasný starobný dôchodok, a to formou
a) doivotného dôchodku,
b) doèasného dôchodku,
c) programového výberu.
(2) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to
a) vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
b) sirotský dôchodok.
(3) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca výnos
z investovania majetku v dôchodkovom fonde (ïalej len
výnos z investovania)..
29. § 30 a 33 vrátane nadpisov znejú:
§ 30
Podmienka vyplácania starobného dôchodku
Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého
dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporite¾ dovàil
dôchodkový vek.
§ 31
Podmienky vyplácania
predèasného starobného dôchodku
Predèasný starobný dôchodok sa vypláca najskôr, ak
a) sporite¾ovi vznikol nárok na výplatu predèasného
starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu36b)
alebo
b) súèet súm predèasného starobného dôchodku pod¾a
osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu vznikol
nárok, a doivotného predèasného starobného dôchodku je ku dòu zaèatia ich vyplácania vyí ako
1,2-násobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu.37)
Formy vyplácania starobného dôchodku
a predèasného starobného dôchodku
§ 32
Doivotný dôchodok
(1) Doivotný starobný dôchodok a doivotný predèasný starobný dôchodok poistite¾ vypláca do smrti poberate¾a tohto dôchodku.
(2) Ak poberate¾ doivotného dôchodku zomrel skôr,
ako mu bolo vyplatených 84 mesaèných súm doivot-
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ného dôchodku, najskôr vak v deò vzniku povinnosti
poistite¾a plni zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu
zodpovedajúcu rozdielu sumy urèenej na výplatu týchto 84 mesaèných súm doivotného dôchodku a súètu
vyplatených mesaèných súm doivotného dôchodku
a) zníenú o sumu oprávnene vynaloených nákladov
poistite¾a na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod
do iného ako èlenského tátu eurozóny poistite¾ vyplatí pod¾a § 40a alebo
b) poistite¾ prevedie pod¾a § 40a.
§ 33
Doèasný dôchodok
(1) Doèasný starobný dôchodok a doèasný predèasný starobný dôchodok poistite¾ vypláca poèas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku; ak smr sporite¾a nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve
o poistení dôchodku, poistite¾ vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný predèasný starobný dôchodok do smrti poberate¾a tohto dôchodku.
(2) Vyplácanie doèasného starobného dôchodku
a doèasného predèasného starobného dôchodku
mono dohodnú, ak súèet vyplácaných súm starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3)
invalidného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3)
vdovského dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3)
vdoveckého dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku pod¾a osobitného
predpisu,38a) invalidného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu,38b) èiastoèného invalidného dôchodku pod¾a
osobitného predpisu,38b) vdovského výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu38d)
a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dòu
vyhotovenia ponuky pod¾a § 46a a sumy doivotného
starobného dôchodku alebo doivotného predèasného
starobného dôchodku je ku dòu evidencie poznámky
o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe
ktorej sa bude vypláca doèasný starobný dôchodok
alebo doèasný predèasný starobný dôchodok, vyí ako
a) suma starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového
poistenia v dåke 42 rokov, priemernému osobnému
mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote pod¾a osobitného predpisu3) platnej ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46a, ak najneskôr ku dòu
vyhotovenia ponuky pod¾a § 46a sporite¾ovi vznikol
nárok na výplatu starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) alebo predèasného starobného
dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) zníených za
obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení
a ku dòu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy
o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný
predèasný starobný dôchodok, je súèet sumy starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) alebo
predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) nezníených z dôvodu súbehu s inou
dôchodkovou dávkou a zníených za obdobie úèasti
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na starobnom dôchodkovom sporení ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46a a sumy doivotného
starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku sporite¾a vyí ako suma
jeho starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) alebo jeho predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) nezníených
z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a nezníených za obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a
§ 46a alebo
b) tvornásobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,37)
ak najneskôr ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a
§ 46a sporite¾ovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) alebo
predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) zníených za obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dòu zaevidovania
poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,
na základe ktorej sa bude vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný predèasný starobný dôchodok, má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vypláca doivotný
starobný dôchodok alebo doivotný predèasný starobný dôchodok, zo sumy jednorazového poistného
najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5
sa nepouije.
(3) Vyplácanie doèasného starobného dôchodku alebo doèasného predèasného starobného dôchodku pod¾a § 31 písm. a) mono dohodnú aj vtedy, ak Sociálna
poisovòa oznámi sporite¾ovi, e iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku
a sporite¾ nespåòa podmienky vyplácania doèasného
starobného dôchodku alebo doèasného predèasného
starobného dôchodku pod¾a odseku 2.
(4) Doba vyplácania doèasného starobného dôchodku a doèasného predèasného starobného dôchodku
pod¾a odseku 2 je pä rokov, sedem rokov alebo desa
rokov. Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo
predèasného starobného dôchodku pod¾a predchádzajúcej vety urèí sporite¾ v zmluve o poistení dôchodku.
(5) Doèasný starobný dôchodok a doèasný predèasný starobný dôchodok pod¾a odseku 3 je mesaène najviac v sume pod¾a § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom
roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka doèasného
starobného dôchodku alebo doèasného predèasného
starobného dôchodku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 36b, 36c, 38, 38a
a 38d znejú:

36b) § 67 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36c
) § 67 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38
) § 38 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
38a
) § 40 zákona è. 328/2002 Z. z.
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38b

) § 126 a 143c ods. 4 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona
è. 732/2004 Z. z.
38c
) § 46 a 129 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona è. 80/2013
Z. z.
38d
) § 51 a 129 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

30. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 33a
Programový výber
(1) Programovým výberom dôchodková správcovská
spoloènos vypláca starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu sporite¾a vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
alebo z jej èasti.
(2) Vyplácanie starobného dôchodku a predèasného
starobného dôchodku programovým výberom mono
dohodnú, ak súèet vyplácaných súm starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) invalidného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) vdovského
dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) vdoveckého
dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) výsluhového
dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38) invalidného
výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38a)
invalidného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38b)
èiastoèného invalidného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu,38b) vdovského výsluhového dôchodku pod¾a
osobitného predpisu,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku pod¾a osobitného predpisu38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46b alebo ku dòu podania iadosti pod¾a
§ 46d a sumy doivotného starobného dôchodku alebo
doivotného predèasného starobného dôchodku je ku
dòu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom vyí ako
a) suma starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového
poistenia v dåke 42 rokov, priemernému osobnému
mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote pod¾a osobitného predpisu3) platnej ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46b alebo ku dòu podania
iadosti pod¾a § 46d, ak najneskôr ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46b alebo najneskôr ku dòu podania iadosti pod¾a § 46d sporite¾ovi vznikol nárok
na výplatu starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) alebo predèasného starobného dôchodku
pod¾a osobitného predpisu3) zníených za obdobie
úèasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku
dòu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je súèet
sumy starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) alebo predèasného starobného dôchodku
pod¾a osobitného predpisu3) nezníených z dôvodu
súbehu s inou dôchodkovou dávkou a zníených za
obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení
ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a § 46b alebo ku
dòu podania iadosti pod¾a § 46d a sumy doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku sporite¾a vyí ako
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suma jeho starobného dôchodku pod¾a osobitného
predpisu3) alebo jeho predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) nezníených
z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a nezníených za obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a
§ 46b alebo ku dòu podania iadosti pod¾a § 46d alebo
b) tvornásobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,37)
ak najneskôr ku dòu vyhotovenia ponuky pod¾a
§ 46b alebo najneskôr ku dòu podania iadosti pod¾a § 46d sporite¾ovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) alebo
predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) zníených za obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dòu zaevidovania
poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, má uzatvorenú zmluvu
o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vypláca doivotný starobný dôchodok alebo doivotný
predèasný starobný dôchodok, zo sumy jednorazového poistného najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doivotného starobného dôchodku
alebo doivotného predèasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5 sa nepouije.
(3) Vyplácanie starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku pod¾a § 31 písm. a) programovým výberom mono dohodnú aj vtedy, ak Sociálna
poisovòa oznámi sporite¾ovi, e iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku
a sporite¾ nespåòa podmienky vyplácania starobného
dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku
programovým výberom pod¾a odseku 2.
(4) Vyplácanie starobného dôchodku a predèasného
starobného dôchodku programovým výberom mono
dohodnú aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného
dôchodkového úètu sporite¾a tvorená aj z dobrovo¾ných
príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo
predèasného starobného dôchodku programovým výberom mono poui sumu zodpovedajúcu aktuálnej
hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovo¾ných príspevkov alebo jej èas.
(5) Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo
predèasného starobného dôchodku programovým výberom pod¾a odsekov 2 a 4 alebo mesaènú sumu tohto
dôchodku urèí sporite¾ v dohode o vyplácaní dôchodku
programovým výberom.
(6) Starobný dôchodok a predèasný starobný dôchodok pod¾a odseku 3 je mesaène najviac v sume pod¾a
§ 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola
uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(7) Dôchodková správcovská spoloènos nie je povinná vypláca starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok programovým výberom v sume niej ako
suma pod¾a § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku,
v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; to neplatí, ak ide o poslednú
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splátku starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom..
31. § 34 vrátane nadpisu znie:
§ 34
Podmienky vyplácania vdovského
dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1) Vdovský dôchodok sa vypláca vdove, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie vdovského
dôchodku a vdova poiadala o vyplácanie vdovského
dôchodku.
(2) Vdovský dôchodok sa vypláca vdove odo dòa podania iadosti o jeho výplatu. Dobu vyplácania vdovského dôchodku urèí sporite¾ v zmluve o poistení dôchodku, a to jeden rok alebo dva roky odo dòa zaèatia
vyplácania prvého pozostalostného dôchodku po poberate¾ovi doivotného starobného dôchodku alebo
doivotného predèasného starobného dôchodku. Doba
vyplácania vdovského dôchodku sa preruuje, ak sa
vdovský dôchodok nevypláca.
(3) Vdova pod¾a tohto zákona je manelka zomretého
poberate¾a doivotného starobného dôchodku alebo
doivotného predèasného starobného dôchodku v èase
jeho smrti.
(4) Ak niet pozostalej osoby
a) v èase smrti poberate¾a doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného
dôchodku, suma urèená na výplatu vdovského dôchodku je predmetom dedenia po zomretom poberate¾ovi,
b) suma nevyplateného vdovského dôchodku je predmetom dedenia.
(5) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi
platia odseky 1 a 4 rovnako..
32. Poznámky pod èiarou k odkazom 39 a 39a sa vypúajú.
33. § 35 vrátane nadpisu sa vypúa.
34. Nadpis § 36 znie: Suma vdovského dôchodku
a suma vdoveckého dôchodku.
35. V § 36 ods. 1 sa slová Sumu vdovského dôchodku nahrádzajú slovami Vdovský dôchodok, slová
prísluná poisovòa vo výke 60 % sa nahrádzajú slovami poistite¾ v sume a na konci sa bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak § 43 neustanovuje inak..
36. § 37 vrátane nadpisu znie:
§ 37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1) Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie sirotského
dôchodku a sirota poiadala o vyplácanie sirotského
dôchodku. Sirotský dôchodok sa vypláca vetkým sirotám, ktoré poiadali o jeho vyplácanie.
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(2) Sirota pod¾a tohto zákona je diea zomretého rodièa alebo osvojite¾a, ktorí boli ku dòu smrti poberate¾mi
doivotného starobného dôchodku alebo doivotného
predèasného starobného dôchodku.
(3) Na vyplácanie sirotského dôchodku platí § 34
ods. 2 a 4 rovnako..
37. Poznámka pod èiarou k odkazu 39b sa vypúa.
38. § 38 vrátane nadpisu sa vypúa.
39. Nadpis § 39 znie: Suma sirotského dôchodku.
40. V § 39 sa slová Sumu sirotského dôchodku nahrádzajú slovami Sirotský dôchodok, slová prísluná poisovòa vo výke 40 % sa nahrádzajú slovami
poistite¾ v sume a slová nezaopatreného dieaa sa
nahrádzajú slovami siroty, ak § 43 neustanovuje
inak.
41. Nadpis tretej hlavy znie: DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ.
42. § 40 znie:
§ 40
(1) Oprávnenej osobe, ktorú urèil sporite¾ v zmluve
o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrou
sporite¾a právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu zomretého sporite¾a ku dòu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoloènos dozvedela o smrti sporite¾a, zníenej
o sumu povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého
sporite¾a postúpené bez právneho dôvodu a vyiadané
Sociálnou poisovòou, a o sumu oprávnene vynaloených nákladov dôchodkovej správcovskej spoloènosti na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného
ako èlenského tátu eurozóny a zvýenej o sumu povinných príspevkov, ktoré ete Sociálna poisovòa nepostúpila. Ak sporite¾ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurèil oprávnenú osobu alebo takej
osoby niet, stáva sa tento majetok predmetom dedenia.
(2) Oprávnenej osobe nevzniká právo na vyplatenie
sumy pod¾a odseku 1, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným èinom spôsobila smr sporite¾a.
(3) Na základe písomnej iadosti oprávnenej osoby
alebo dedièa dôchodková správcovská spoloènos do
piatich pracovných dní odo dòa doruèenia oznámenia
Sociálnej poisovne, e neeviduje povinné príspevky
postúpené bez právneho dôvodu, odo dòa vrátenia povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu
alebo odo dòa pripísania postúpených povinných príspevkov,
a) vyplatí sumu pod¾a odseku 1 alebo
b) prevedie sumu pod¾a odseku 1 na úèet nepriradených
platieb dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorej
je oprávnená osoba alebo dediè sporite¾om, a dôchodková správcovská spoloènos bez zbytoèného odkladu
prevedie túto sumu na bený úèet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba alebo dediè sporite¾om, a pripíe na osobný dôchodkový úèet tohto sporite¾a taký poèet dôchodkových jednotiek, ktorý
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zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky prísluného dôchodkového fondu zo dòa, ktorý predchádza dòu prevodu.
(4) Ak je písomná iados pod¾a odseku 3 doruèená
po doruèení oznámenia Sociálnej poisovne pod¾a odseku 3, lehota na vyplatenie alebo prevedenie sumy zaèína plynú odo dòa doruèenia písomnej iadosti.
(5) Dôchodková správcovská spoloènos ku dòu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporite¾a, odpíe z osobného dôchodkového úètu zomretého vetky dôchodkové jednotky. Dôchodková správcovská spoloènos zruí osobný
dôchodkový úèet najneskôr ku dòu výplaty sumy alebo
ku dòu prevedenia prostriedkov pod¾a odseku 3..
43. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
§ 40a
(1) Oprávnenej osobe, ktorú urèil poberate¾ doivotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, vzniká
smrou tohto poberate¾a právo na vyplatenie sumy
pod¾a § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného
pod¾a § 46g ods. 5 ku dòu, v ktorom sa poistite¾ dozvedel o smrti tohto poberate¾a. Ak poberate¾ doivotného
dôchodku v zmluve o poistení dôchodku neurèil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa suma pod¾a
prvej vety predmetom dedenia.
(2) Oprávnenej osobe pod¾a odseku 1 nevzniká právo
na vyplatenie sumy pod¾a § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného pod¾a § 46g ods. 5, ak táto na základe
právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným
èinom spôsobila smr poberate¾a doivotného dôchodku.
(3) Na základe písomnej iadosti oprávnenej osoby
pod¾a odseku 1 alebo dedièa, ktorému pod¾a odseku 1
vzniklo právo na vyplatenie sumy pod¾a § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného pod¾a § 46g ods. 5,
poistite¾ do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia
písomnej iadosti
a) vyplatí túto sumu alebo
b) prevedie túto sumu na úèet nepriradených platieb
dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorej je
oprávnená osoba pod¾a odseku 1 alebo dediè sporite¾om, a dôchodková správcovská spoloènos bez
zbytoèného odkladu prevedie túto sumu na bený
úèet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená
osoba pod¾a odseku 1 alebo dediè sporite¾om, a pripíe na osobný dôchodkový úèet tohto sporite¾a taký
poèet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky prísluného dôchodkového fondu zo
dòa, ktorý predchádza dòu prevodu..
44. § 41 a 42 vrátane nadpisov znejú:
§ 41
Výplata starobného dôchodku,
predèasného starobného dôchodku
a pozostalostného dôchodku
(1) Starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca mesaène pozadu.
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(2) Starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr do
ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca. Splatnos prvej splátky predèasného starobného dôchodku vyplácaného poberate¾ovi, ktorý splnil
podmienky pod¾a § 31 písm. b) a ktorého predèasný
starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu3) je
nií ako 1,2-násobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,37) môe poistite¾ odloi o jeden kalendárny mesiac.
(3) Mesaènú sumu starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku môe dôchodková správcovská spoloènos a poistite¾ zníi o oprávnene vynaloené náklady dôchodkovej
správcovskej spoloènosti a poistite¾a na ich výplatu
v hotovosti alebo na prevod do iného ako èlenského tátu eurozóny.
(4) Starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberate¾ovi
starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorej bola sirota
zverená rozhodnutím súdu. Poberate¾ovi starobného
dôchodku, predèasného starobného dôchodku alebo
pozostalostného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby40)
alebo vo výkone trestu odòatia slobody,41) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odòatia slobody.
§ 42
Zvyovanie doivotného dôchodku
(1) Ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo zvyovanie doivotného starobného dôchodku alebo
doivotného predèasného starobného dôchodku, vykoná sa kadoroène ku dòu, ktorý sa èíselne dòom a mesiacom zhoduje s dòom vzniku povinnosti poistite¾a
plni zo zmluvy o poistení dôchodku, a to o percento
platné ku dòu predloenia ponuky pod¾a § 46.
(2) Percento zvyovania dôchodkov pod¾a odseku 1
môe Národná banka Slovenska ustanovi opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pri urèení percenta zvyovania dôchodku sa zoh¾adní hlavný cie¾ Európskej centrálnej banky. Opatrenie pod¾a prvej vety môe nadobudnú úèinnos
najskôr uplynutím 90 dní od jeho platnosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

40) Zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích
predpisov.
41
) Zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

45. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 42a
Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia
prostriedkov technických rezerv
(1) Výnosy z umiestnenia prostriedkov technických
rezerv, ktoré vzniknú v úètovnom období vyím zhod-
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notením prostriedkov technických rezerv, ako sa pôvodne predpokladalo pri výpoète mesaènej sumy dôchodku (ïalej len prebytok z výnosov), sa urèia ako
súèin sumy prostriedkov technických rezerv ku dòu
skonèenia tohto úètovného obdobia a rozdielu vypoèítanej percentuálnej miery zhodnotenia aktív pre poistné odvetvie poistenie týkajúce sa dåky ¾udského ivota, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti
sociálneho poistenia,8c) a úrokovej miery pouitej pri
výpoète mesaènej sumy dôchodku. Prebytok z výnosov
sa rozdelí medzi poistených a poistite¾a pomerom dohodnutým v zmluve o poistení dôchodku, prièom èas
prebytku z výnosov urèená poisteným nesmie by menej ako 90 % z prebytku z výnosov.
(2) Podiel poisteného na èasti prebytku z výnosov urèenej poisteným (ïalej len podiel na prebytku z výnosov) zodpovedá podielu mesaènej sumy dôchodku poisteného a súètu vetkých mesaèných súm dôchodkov
vetkých poistených k poslednému mesiacu úètovného
obdobia.
(3) Prebytok z výnosov za prísluné úètovné obdobie
sa rozde¾uje v nasledujúcom úètovnom období.
(4) Podiel na prebytku z výnosov sa
a) vyplatí jednorazovo v úètovnom období, v ktorom sa
prebytok z výnosov rozde¾uje, alebo
b) vypláca zvýením mesaènej sumy vyplácaného dôchodku..
46. § 43 a 46 vrátane nadpisov znejú:
§ 43
Súbeh dôchodkov
Ak sa po zomretom poberate¾ovi doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku vypláca pozostalostný dôchodok viacerým pozostalým osobám, suma kadého pozostalostného
dôchodku sa upraví rovnakým dielom tak, aby súèet
súm pozostalostných dôchodkov zodpovedal sume doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku zomretého poberate¾a
ku dòu jeho smrti.
§ 44
iados o starobný dôchodok a iados
o predèasný starobný dôchodok
(1) O starobný dôchodok a predèasný starobný dôchodok môe sporite¾ bezplatne poiada
a) v dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou
má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení,
b) v poboèke Sociálnej poisovne príslunej pod¾a
miesta trvalého pobytu sporite¾a alebo v poboèke Sociálnej poisovne príslunej pod¾a miesta prechodného pobytu, ak sa sporite¾ prechodne zdriava
mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôe poda iados v poboèke Sociálnej
poisovne príslunej pod¾a miesta trvalého pobytu,
c) v ústredí Sociálnej poisovne, ak sporite¾ nemá na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a iada
o dôchodok v Sociálnej poisovni, alebo
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d) prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odòatia slobody v poboèke Sociálnej poisovne príslunej pod¾a sídla tohto ústavu, ak je sporite¾ obvinený vo väzbe40) alebo
odsúdený vo výkone trestu odòatia slobody.41)
(2) Ak sporite¾ovi nevznikol nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,3) sporite¾ môe o predèasný starobný dôchodok
poiada len v Sociálnej poisovni.
(3) Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dôchodková
správcovská spoloènos alebo Sociálna poisovòa po
prijatí iadosti pod¾a odseku 1 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deò, v ktorom
a) sporite¾ovi chýba 30 dní do dovàenia dôchodkového
veku, najskôr v deò, v ktorom sa dôchodková správcovská spoloènos alebo Sociálna poisovòa o tejto
skutoènosti dozvedela, ak iada o starobný dôchodok, iados bola prijatá najneskôr 30 dní pred dovàením dôchodkového veku a sporite¾ v iadosti pod¾a
odseku 1 neurèí neskorí deò zadania pokynu; iados pod¾a odseku 1 dôchodková správcovská spoloènos alebo Sociálna poisovòa príjme najskôr
v deò, v ktorom sporite¾ovi chýba 60 dní do dovàenia dôchodkového veku,
b) bola prijatá iados pod¾a odseku 1, ak sporite¾ovi
chýba menej ako 30 dní do dovàenia dôchodkového
veku, najskôr v deò, v ktorom sa dôchodková správcovská spoloènos alebo Sociálna poisovòa o tejto
skutoènosti dozvedela, iada o starobný dôchodok
a sporite¾ v iadosti pod¾a odseku 1 neurèí neskorí
deò zadania pokynu,
c) bola prijatá iados pod¾a odseku 1, ak sporite¾ dovàil dôchodkový vek, najskôr v deò, v ktorom sa dôchodková správcovská spoloènos alebo Sociálna
poisovòa o tejto skutoènosti dozvedela, iada o starobný dôchodok a sporite¾ v iadosti pod¾a odseku 1
neurèí neskorí deò zadania pokynu,
d) bola prijatá iados pod¾a odseku 1, ak sa sporite¾ovi
vypláca predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,3) iada o predèasný starobný dôchodok pod¾a § 31 písm. a) a sporite¾ v iadosti pod¾a odseku 1 neurèí neskorí deò zadania pokynu.
(4) Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, Sociálna
poisovòa na základe iadosti pod¾a odseku 2 zadá cez
ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deò,
ktorý v iadosti urèí sporite¾, najskôr v deò, v ktorom
a) sporite¾ovi chýbajú 2 roky do dovàenia dôchodkového veku,
b) je Sociálnej poisovni známa suma predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,36c)
na ktorého výplatu mu vznikne nárok po splnení
podmienok pod¾a osobitného predpisu,36c) a
c) sporite¾ získal aspoò 15 rokov dôchodkového poistenia.
(5) Pokyn na vydanie certifikátu sa nezadá odo dòa,
v ktorom Sociálna poisovòa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pod¾a § 64b ods. 1 do registra zmlúv, do piateho pracovného dòa nasledujúceho
po dni prestupu sporite¾a; dôchodková správcovská
spoloènos, z ktorej sporite¾ prestupuje, alebo Sociálna
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poisovòa o nezadaní pokynu na vydanie certifikátu informuje sporite¾a.

sporite¾a v dôchodkových fondoch ku dòu vydania certifikátu.

(6) Spôsob podania iadosti urèí dôchodková správcovská spoloènos, ak sa iados podáva v dôchodkovej
správcovskej spoloènosti, a Sociálna poisovòa, ak sa
iados podáva v Sociálnej poisovni.

(5) Za sumu uvedenú v certifikáte sa povauje aj èas
aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového úètu sporite¾a vyjadrenej v eurách ku dòu zadania pokynu, ktorú sa sporite¾ rozhodol poui na ponuku pod¾a § 46
ods. 4, § 46a ods. 4 a § 46b ods. 3.

(7) V iadosti sporite¾ urèí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.
(8) V iadosti sporite¾ môe urèi, v akom rozsahu sa
suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových
jednotiek pripísaných z dobrovo¾ných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte.
(9) Postup vybavovania iadosti pod¾a odsekov 1 a 2
nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani
správnym konaním.
§ 45
Certifikát
(1) Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu sporite¾a vyjadrenej v eurách ku dòu odpísania
dôchodkových jednotiek z osobného dôchodkového
úètu sporite¾a pod¾a odseku 3 vydané cez ponukový
systém. Ak sporite¾ urèil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovo¾ných príspevkov zahrnie do
sumy uvedenej v certifikáte, suma pod¾a predchádzajúcej vety sa zníi o sumu zodpovedajúcu aktuálnej
hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovo¾ných príspevkov, ktorú sporite¾ do sumy uvedenej
v certifikáte nezahrnul.
(2) Dôchodková správcovská spoloènos vydá certifikát tretí pracovný deò nasledujúci po dni, v ktorom bol
zadaný pokyn cez ponukový systém.
(3) Dôchodková správcovská spoloènos v deò vydania certifikátu odpíe z osobného dôchodkového úètu
sporite¾a vetky dôchodkové jednotky s poslednou známou aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky.
(4) Ak sporite¾ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo ak sporite¾ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom a dôchodková správcovská spoloènos
previedla pod¾a § 46g ods. 6 alebo § 46h ods. 7 majetok
v hodnote, ktorá je niia ako suma uvedená v certifikáte, alebo dolo k odstúpeniu od zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoloènos bez
zbytoèného odkladu pripíe na osobný dôchodkový
úèet sporite¾a poèet dôchodkových jednotiek zodpovedajúci podielu hodnoty zostatku majetku sporite¾a
a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dòu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový úèet sporite¾a; odsek 5 sa nepouije. Ak mal sporite¾
v deò vydania certifikátu dva osobné dôchodkové úèty,
dôchodková správcovská spoloènos pripíe dôchodkové jednotky pod¾a predchádzajúcej vety tak, aby aktuálny pomer rozloenia majetku sporite¾a v dôchodkových fondoch zodpovedal pomeru rozloenia majetku

(6) Ak suma uvedená v certifikáte je niia ako suma
pod¾a § 46e ods. 9, dôchodková správcovská spoloènos vyplatí sporite¾ovi túto sumu jednorazovo.
§ 46
Ponuka doivotného starobného dôchodku
a doivotného predèasného starobného dôchodku
(1) Poistite¾ v deò vydania certifikátu cez ponukový
systém
a) vyhotoví sporite¾ovi ponuku doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku
1. bez zvyovania dôchodku a bez pozostalostných
dôchodkov,
2. so zvyovaním dôchodku a bez pozostalostných
dôchodkov,
3. bez zvyovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
4. bez zvyovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky,
5. so zvyovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
6. so zvyovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky alebo
b) oznámi sporite¾ovi, e ponuku doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku nevyhotoví z dôvodu, e suma
uvedená v certifikáte nepostaèuje na výplatu
1. doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku aspoò
v sume pod¾a § 46e ods. 8 alebo
2. doivotného predèasného starobného dôchodku
v sume potrebnej na splnenie podmienky pod¾a
§ 31 písm. b).
(2) Ponuka pod¾a odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní
od jej vyhotovenia a je neodvolate¾ná.
(3) Sumu dôchodku uvedenú v ponuke pod¾a odseku 1
písm. a) urèí poistite¾ pouitím poistno-matematických
metód tak, aby bola zabezpeèená trvalá splnite¾nos záväzku poistite¾a voèi poistenému. Na ohodnotenie rizika pri urèení sumy dôchodku uvedenej v ponuke pod¾a
odseku 1 písm. a) pouije poistite¾ vlastné vierohodné
predpoklady urèené na základe dostupných údajov,
prièom pouitá pravdepodobnos úmrtnosti zoh¾adòuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberate¾a
dôchodku.
(4) Ak sa sporite¾, ktorý spåòa podmienky vyplácania
doèasného starobného dôchodku alebo doèasného
predèasného starobného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2
alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku programovým
výberom pod¾a § 33a ods. 2, rozhodne poèas záväznosti
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ponuky pod¾a odseku 1 písm. a) poui len èas sumy
uvedenej v certifikáte na ponuku pod¾a odseku 1
písm. a), mesaèná suma dôchodku uvedená v ponuke
sa mu zníi tak, aby sa rovnala mesaènej sume dôchodku, ktorá by bola v èase vyhotovenia ponuky urèená na
základe tejto èasti sumy..

ky pod¾a odseku 1 poui len èas sumy uvedenej
v certifikáte na ponuku pod¾a odseku 1.

47. Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46h, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

(1) Sociálna poisovòa zale sporite¾ovi najneskôr
nasledujúci pracovný deò od vyhotovenia certifikátu
spôsobom uvedeným v iadosti pod¾a § 44 ods. 7 ponukový list.

§ 46a
Ponuka doèasného starobného dôchodku
a doèasného predèasného starobného dôchodku
(1) Poistite¾ môe vyhotovi sporite¾ovi v deò vydania
certifikátu cez ponukový systém ponuku doèasného
starobného dôchodku alebo doèasného predèasného
starobného dôchodku.
(2) Ponuka pod¾a odseku 1 je záväzná 30 dní od jej
vyhotovenia a je neodvolate¾ná.
(3) Sumu dôchodku uvedenú v ponuke pod¾a odseku 1 urèí poistite¾ pouitím poistno-matematických
metód tak, aby bola zabezpeèená trvalá splnite¾nos záväzku poistite¾a voèi poistenému. Na ohodnotenie rizika pri urèení sumy dôchodku uvedenej v ponuke pod¾a
odseku 1 pouije poistite¾ vlastné vierohodné predpoklady urèené na základe dostupných údajov, prièom
pouitá pravdepodobnos úmrtnosti zoh¾adòuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberate¾a dôchodku.
(4) Ak sa sporite¾, ktorý spåòa podmienky vyplácania
doèasného starobného dôchodku alebo doèasného
predèasného starobného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2
alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku programovým
výberom pod¾a § 33a ods. 2, rozhodne poèas záväznosti
ponuky pod¾a odseku 1 poui len èas sumy uvedenej
v certifikáte na ponuku pod¾a odseku 1, mesaèná suma
dôchodku uvedená v ponuke sa mu zníi tak, aby sa
rovnala mesaènej sume dôchodku, ktorá by bola v èase
vyhotovenia ponuky urèená na základe tejto èasti
sumy.
§ 46b
Ponuka programového výberu
(1) Dôchodková správcovská spoloènos môe sporite¾ovi v deò vydania certifikátu na základe výsledkov
ponukového systému ponúknu vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predèasného starobného dôchodku programovým výberom.
(2) Ponuka pod¾a odseku 1 je záväzná 30 dní od jej
vyhotovenia a je neodvolate¾ná.
(3) Sporite¾, ktorý spåòa podmienky vyplácania doèasného starobného dôchodku alebo doèasného predèasného starobného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2 alebo
podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo
predèasného starobného dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2, môe poèas záväznosti ponu-

§ 46c
Ponukový list

(2) Súèasou ponukového listu sú
a) ponuky pod¾a § 46, na základe ktorých mono dohodnú vyplácanie doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného dôchodku,
b) ponuky pod¾a § 46a a 46b, na základe ktorých
mono dohodnú vyplácanie starobného dôchodku
alebo predèasného starobného dôchodku pod¾a § 33
ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3,
c) oznámenie, e iaden poistite¾ nevyhotovil ponuku
pod¾a § 46, ak súèasou ponukového listu nie sú ponuky pod¾a písmena a),
d) oznámenie, e sporite¾ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a
ods. 2 alebo ods. 3, ale iaden poistite¾ ani dôchodková správcovská spoloènos ponuku pod¾a § 46a
a 46b nevyhotovili, ak súèasou ponukového listu
nie sú ponuky pod¾a písmena b),
e) ïalie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov
a výnosu z investovania.
(3) Vzor ponukového listu, ktorý môe by zostavený
bez pouitia odbornej terminológie, ustanoví ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 46d
iados o starobný dôchodok a predèasný
starobný dôchodok bez vydania certifikátu
(1) Sporite¾ môe poiada dôchodkovú správcovskú
spoloènos, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného
dôchodku programovým výberom alebo predèasného
starobného dôchodku programovým výberom, ak
a) podal iados pod¾a § 44 a nebola mu predloená ponuka pod¾a § 46, 46a a 46b alebo
b) spåòa podmienky vyplácania starobného dôchodku
alebo predèasného starobného dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 alebo ods. 4 a nemá
záväznú ponuku pod¾a § 46, 46a a 46b.
(2) Dôchodková správcovská spoloènos uzatvorí so
sporite¾om, ktorý poiadal pod¾a odseku 1 o vyplácanie
starobného dôchodku programovým výberom alebo
predèasného starobného dôchodku programovým výberom, dohodu o vyplácaní dôchodku programovým
výberom, a to do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti.
(3) Na iados o vyplácanie starobného dôchodku
programovým výberom alebo predèasného starobného
dôchodku programovým výberom pod¾a odseku 1 sa
§ 44 nepouije.
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§ 46e
Ponukový systém
(1) Sociálna poisovòa je správca42) ponukového systému.
(2) Sociálna poisovòa spracúva v ponukovom systéme údaje
a) o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,
b) o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c) potrebné na úèely vyplácania predèasného starobného dôchodku pod¾a § 31 písm. b),
d) o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predèasného starobného dôchodku sporite¾ovi, ak mu bol priznaný starobný dôchodok alebo
predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu3) alebo sa mu vypláca invalidný dôchodok,
aj keï splnil podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,42a)
e) o dovàení dôchodkového veku, ak bol urèený pod¾a
osobitného predpisu,42b)
f) o sume starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného poberate¾ovi,
g) o sume dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) vyplácaného fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporite¾,
h) o sume výsluhového dôchodku pod¾a osobitného
predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku
pod¾a osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku pod¾a osobitného predpisu38b) a èiastoèného invalidného dôchodku pod¾a osobitného predpisu,38b) vyplácaných fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporite¾,
i) o úmrtí poberate¾a starobného dôchodku, predèasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku a o osobách, ktoré splnili podmienky nároku
na výplatu pozostalostného dôchodku pod¾a osobitného predpisu3) po tomto poberate¾ovi,
j) o najniích mesaèných sumách doivotného starobného dôchodku bez zvyovania dôchodku a bez
pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poistitelia
záujem vypláca,
k) o mediáne pod¾a odseku 9,
l) potrebné pre Sociálnu poisovòu, poistite¾a a dôchodkovú správcovskú spoloènos na úèely tohto
zákona, dohodnuté v zmluve pod¾a odseku 10,
m) o roènej sume výnosu z investovania vyplatenej sporite¾ovi,
n) o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
pod¾a § 64b ods. 1 do registra zmlúv.
(3) Dôchodková správcovská spoloènos poskytuje Sociálnej poisovni údaje pod¾a odseku 2 písm. b), f), l) a m).
(4) Poistite¾ poskytuje Sociálnej poisovni údaje pod¾a odseku 2 písm. a), f), j) a l).
(5) Útvar sociálneho zabezpeèenia a Vojenský úrad
sociálneho zabezpeèenia poskytuje Sociálnej poisovni
údaje pod¾a odseku 2 písm. h).
(6) Prístup k údajom v ponukovom systéme má
a) dôchodková správcovská spoloènos o sporite¾ovi,
s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dô-
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chodkovom sporení, najskôr odo dòa doruèenia iadosti pod¾a § 44,
b) dôchodková správcovská spoloènos o sporite¾ovi,
s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dòa, keï jej sporite¾ adresoval prejav vôle uzavrie dohodu o vyplácaní
dôchodku programovým výberom,
c) poistite¾ o sporite¾ovi alebo poberate¾ovi starobného
dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku a o pozostalých osobách z tejto zmluvy,
d) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na úèely posudzovania
nároku na pomoc v hmotnej núdzi, a to k údajom
pod¾a odseku 2 písm. f) a h) a m).
(7) Sociálna poisovòa poskytuje údaje pod¾a odseku 2 písm. f) a h) a j) a m) ministerstvu a Národnej
banke Slovenska na tatistické a analytické úèely.
(8) Najneskôr pred predloením prvej ponuky pod¾a
§ 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia pod¾a § 46 ods. 1
písm. b) poistite¾ zaeviduje do ponukového systému
najniiu mesaènú sumu doivotného dôchodku bez
zvyovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktorú má poistite¾ záujem vypláca.
(9) Sociálna poisovòa urèí a na svojom webovom
sídle zverejní medián súm pod¾a odseku 8 k prvému
dòu kalendárneho roka. Hodnota pod¾a predchádzajúcej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola
urèená a zverejnená.
(10) Sociálna poisovòa uzavrie s poistite¾om a dôchodkovou správcovskou spoloènosou zmluvu, ktorej
obsahom budú práva a povinnosti pri pouívaní ponukového systému. Náleitosti zmluvy pod¾a predchádzajúcej vety môe ministerstvo ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Zmluva o poistení dôchodku
§ 46f
(1) Zmluvou o poistení dôchodku sa poistite¾ zaväzuje, e za jednorazové poistné pod¾a podmienok ustanovených v tomto zákone
a) bude poistenému alebo pozostalej osobe vypláca
dohodnutý dôchodok,
b) vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe pod¾a § 40a
ods. 1 sumu pod¾a § 32 ods. 2.
(2) Poistený na úèely tohto zákona môe by výluène
poistník. Poistník pod¾a tohto zákona je sporite¾, ktorý
uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku. Pozostalá osoba
môe by len vdova, vdovec a sirota.
(3) Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej
sa vypláca
a) doivotný dôchodok, sa poisuje riziko
1. dlhovekosti, prièom povinnos poistite¾a vyplati
dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za prísluný mesiac vzniká, ak sa poistený
doije prvého dòa tohto mesiaca,
2. smrti poisteného, prièom povinnos poistite¾a
plni vzniká, ak
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2a. bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj
pozostalostný dôchodok,
2b. poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených
84 mesaèných súm doivotného dôchodku,
b) doèasný dôchodok, sa poisuje riziko doitia, prièom
povinnos poistite¾a vyplati dôchodok dohodnutý
v zmluve o poistení dôchodku za prísluný mesiac
vzniká, ak sa poistený doije prvého dòa tohto mesiaca.

povinný vráti. Jednorazové poistné zníené o sumu
dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení
dôchodku je poistite¾ povinný vráti do troch pracovných dní odo dòa odstúpenia.

(4) Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemono
v zmluve o poistení dôchodku poisti.

(12) Ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté
vyplácanie pozostalostného dôchodku
a) len pod¾a § 29 ods. 2 písm. a), mono k nemu dohodnú vyplácanie pozostalostného dôchodku pod¾a
§ 29 ods. 2 písm. b) alebo ho zmeni na vyplácanie
pozostalostného dôchodku pod¾a § 29 ods. 2
písm. b),
b) len pod¾a § 29 ods. 2 písm. b), mono k nemu dohodnú vyplácanie pozostalostného dôchodku pod¾a
§ 29 ods. 2 písm. a) alebo ho zmeni na vyplácanie
pozostalostného dôchodku pod¾a § 29 ods. 2 písm. a)
alebo
c) pod¾a § 29 ods. 2 písm. a) a b) mono dohodnú vyplácanie len jedného z týchto pozostalostných dôchodkov.

(5) Zmluvu o poistení dôchodku mono uzatvori
len na základe záväznej ponuky, na základe ktorej
budú splnené podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku, ak
v druhej vete nie je ustanovené inak. Zmluvu o poistení
dôchodku, na základe ktorej sa bude vypláca predèasný starobný dôchodok pod¾a § 31 písm. b), mono uzatvori len na základe záväznej ponuky, v ktorej uvedená
suma doivotného predèasného starobného dôchodku
v súète so sumou predèasného starobného dôchodku
pod¾a osobitného predpisu36c) je vyia ako 1,2-násobok
sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu.37)
(6) Jednorazové poistné je suma uvedená v certifikáte. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená
v ponuke pod¾a § 46 a 46a. Dohodnuté poistné a dohodnutú sumu dôchodku mono zvýi, len ak boli poistite¾ovi povinné príspevky postúpené pod¾a § 27 ods. 4
písm. b) a c) alebo ak si poistník dohodol v zmluve o poistení dôchodku výplatu podielu na prebytku z výnosov
pod¾a § 42a ods. 4 písm. b).
(7) Ak si sporite¾ uplatnil právo pod¾a § 46 ods. 4
alebo § 46a ods. 4, poistite¾ s ním uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku.
(8) Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporite¾a splnomocnenec, podpis splnomocnite¾a na plnomocenstve musí by úradne osvedèený.
(9) Zmluvu o poistení dôchodku mono dohodou
meni, len ak
a) jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dòa evidencie poznámky o jej uzatvorení,
b) suma uvedená v ponuke pod¾a § 46 alebo § 46a bola
urèená na základe nesprávneho údaja o veku sporite¾a, a to do troch mesiacov odo dòa evidencie poznámky o jej uzatvorení,
c) sa mení vyplácanie pozostalostného dôchodku pod¾a odseku 12,
d) si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov pod¾a odseku 11,
e) sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov pod¾a
odseku 6 alebo
f) sa mení oprávnená osoba pod¾a § 40a ods. 1.
(10) Od zmluvy o poistení dôchodku mono odstúpi
len z dôvodov a v lehote pod¾a odseku 9 písm. a) a b); odstupné nemono dojedna. Ak dôjde k odstúpeniu pod¾a predchádzajúcej vety, sumu dôchodku vyplateného
na základe zmluvy o poistení dôchodku poistený nie je

(11) Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä
spôsob výplaty dôchodku, pomer, ktorým sa prebytok
z výnosov rozdelí medzi poistite¾a a poistených pod¾a
§ 42a ods. 1, a spôsob výplaty podielu na prebytku z výnosov pod¾a § 42a ods. 4.

(13) Poistite¾ môe iada od sporite¾a informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika doitia poistníka len po
uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku. Sporite¾ nie je
povinný informácie pod¾a predchádzajúcej vety poskytnú.
(14) Sporite¾ má právo uzatvori len jednu zmluvu
o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca
doivotný starobný dôchodok alebo doivotný predèasný starobný dôchodok, a jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doèasný starobný
dôchodok alebo doèasný predèasný starobný dôchodok.
(15) V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemono ponúka tovary a sluby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku.
(16) V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonáva finanèné sprostredkovanie pod¾a osobitného predpisu.42c)
(17) Ak poistník urèil pre prípad svojej smrti ako
oprávnenú osobu pod¾a § 40a ods. 1 fyzickú osobu,
zmluva o poistení dôchodku musí obsahova aj jej
meno, priezvisko, rodné èíslo a miesto trvalého pobytu;
ak za oprávnenú osobu pod¾a § 40a ods. 1 je urèená
právnická osoba, zmluva o poistení dôchodku musí obsahova aj názov, identifikaèné èíslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.
(18) Poistník je povinný oznámi poistite¾ovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného èísla
a miesta trvalého pobytu a bez zbytoèného odkladu
zmenu mena, priezviska, rodného èísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby pod¾a § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikaèného èísla a adresy sídla oprávnenej osoby pod¾a
§ 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.
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(19) Zmena kontaktných údajov, osobných údajov
a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku
uvedených v zmluve o poistení dôchodku sa nepovauje za zmenu zmluvy o poistení dôchodku.
§ 46g
(1) Poistite¾ zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku bez
zbytoèného odkladu od jej uzatvorenia.
(2) Poistite¾ zaeviduje cez ponukový systém údaje zo
zmluvy o poistení dôchodku, ktorej predchádzalo zaevidovanie pod¾a odseku 1 vykonané týmto poistite¾om.
(3) Cez ponukový systém mono pre jedného sporite¾a vykona len jedno zaevidovanie pod¾a odsekov 1 a 2
pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa
vypláca doivotný starobný dôchodok alebo doivotný
predèasný starobný dôchodok, a len jedno zaevidovanie pod¾a odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doèasný starobný dôchodok alebo doèasný predèasný starobný dôchodok.
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dôchodku sa pouijú ustanovenia Obèianskeho zákonníka okrem ustanovení § 43a ods. 2, § 788 ods. 2
písm. f) a ods. 3, § 792a ods. 2 písm. d), g) a i), § 794,
§ 796, § 797 ods. 3, § 798, § 799 ods. 2 a 3, § 800 a
802a, § 803 ods. 2 a 4, § 804, 816, 817, 819 a § 842
a 844 Obèianskeho zákonníka.
§ 46h
Dohoda o vyplácaní dôchodku
programovým výberom
(1) Dôchodková správcovská spoloènos zaeviduje
v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení dohody
o vyplácaní dôchodku programovým výberom bez zbytoèného odkladu od jej uzatvorenia.
(2) Dôchodková správcovská spoloènos zaeviduje
cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorej predchádzalo
zaevidovanie pod¾a odseku 1 vykonané touto dôchodkovou správcovskou spoloènosou.

(4) Povinnos poistite¾a plni zo zmluvy o poistení dôchodku vzniká prvý deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie pod¾a odseku 1. Ak neboli splnené
podmienky pod¾a § 31 písm. a), povinnos poistite¾a
plni zo zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej
sa vypláca predèasný starobný dôchodok, vzniká v deò
nasledujúci po dni, v ktorom skonèila záväznos ponuky pod¾a § 46.

(3) Úèinnos dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nastane prvý deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie pod¾a odseku 1. Ak
neboli splnené podmienky pod¾a § 31 písm. a), úèinnos dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa vypláca predèasný starobný
dôchodok, nastane v deò nasledujúci po dni, v ktorom
skonèila záväznos ponuky pod¾a § 46b.

(5) Ak poistník zomrel predo dòom vzniku povinnosti
poistite¾a plni zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu
jednorazového poistného zaplateného na základe tejto
zmluvy
a) zníenú o sumu oprávnene vynaloených nákladov
poistite¾a na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod
do iného ako èlenského tátu eurozóny poistite¾ vyplatí pod¾a § 40a alebo
b) poistite¾ prevedie pod¾a § 40a.

(4) Cez ponukový systém mono pre jedného sporite¾a vykona len jednu evidenciu pod¾a odsekov 1 a 2.

(6) Dôchodková správcovská spoloènos prevedie poistite¾ovi, s ktorým poistník uzatvoril zmluvu o poistení
dôchodku, peòané prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s poistite¾om iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume
uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov zo zmluvy o poistení dôchodku pod¾a
odseku 2. Peòané prostriedky alebo iný majetok prevedený pod¾a predchádzajúcej vety sú jednorazové poistné.
(7) Investièné riziko spojené s umiestòovaním prostriedkov technických rezerv spojených s krytím tohto
rizika znáa výluène poistite¾.
(8) Zmluvu o poistení dôchodku nemono vypoveda
a nemôe zaniknú dohodou. V zmluve o poistení dôchodku nemono dojedna zmluvnú pokutu. Dôchodok
nemôe poistite¾ zapoèíta s poh¾adávkou voèi poistenému, ktorá nevznikla na základe zmluvy o poistení dôchodku.
(9) Ak v odsekoch 1 a 8 a § 46 ods. 2, § 46a ods. 2
a § 46f nie je neustanovené inak, na zmluvu o poistení

(5) Odseky 1 a 3 sa nepouijú, ak sporite¾ poiadal
pod¾a § 46d dôchodkovú správcovskú spoloènos
o uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(6) Dôchodková správcovská spoloènos zaeviduje
cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená
na základe iadosti pod¾a § 46d. Úèinnos dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola
uzatvorená na základe iadosti pod¾a § 46d, nastane
prvý deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie pod¾a predchádzajúcej vety.
(7) Ak sporite¾ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, ktorej nebol sporite¾om, prevedie
dôchodková správcovská spoloènos, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení a ktorej súèasou nie je dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, tej dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou sporite¾ uzatvoril dohodu
o vyplácaní dôchodku programovým výberom, peòané
prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej
v certifikáte alebo po dohode s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, s ktorou sporite¾ uzatvoril dohodu
o vyplácaní dôchodku programovým výberom, iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov
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z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom
pod¾a odseku 2.
(8) Sporite¾ má právo uzatvori len jednu dohodu
o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ak
v druhej vete nie je ustanovené inak. Ak aktuálna hodnota osobného dôchodkového úètu sporite¾a je tvorená
aj z dobrovo¾ných príspevkov, môe tento sporite¾ uzatvori jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 4 a jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom
a) pod¾a § 33a ods. 2 alebo
b) pod¾a § 33a ods. 3.
(9) V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní
dôchodku programovým výberom nemono ponúka
tovary a sluby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(10) V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní
dôchodku programovým výberom sa nesmie vykonáva
finanèné sprostredkovanie pod¾a osobitného predpisu.42c)
(11) Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorená na základe záväznej ponuky pod¾a
§ 46b alebo na základe iadosti pod¾a § 46d medzi sporite¾om a dôchodkovou správcovskou spoloènosou je
súèasou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
Ustanovenia § 64 ods. 6 písm. f), § 64a, 64b a 97 sa nepouijú.
(12) Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom mono dohodou meni, len ak
a) majetok pod¾a odseku 7 nebol prevedený v hodnote
zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte, a to do
troch mesiacov odo dòa zaevidovania poznámky o jej
uzatvorení,
b) sa sporite¾ dohodne s dôchodkovou správcovskou
spoloènosou na zmene obdobia výplaty starobného
dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku
programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 a 4 alebo
na zmene mesaènej sumy tohto dôchodku,
c) si sporite¾ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto
dôchodku alebo
d) boli dôchodkovej správcovskej spoloènosti povinné
príspevky postúpené pod¾a § 27 ods. 4 písm. a) a d).
(13) Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým
výberom mono odstúpi len z dôvodu a v lehote pod¾a
odseku 12 písm. a); odstupné nemono dojedna. Ak
dôjde k odstúpeniu pod¾a predchádzajúcej vety, sumu
dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní
dôchodku programovým výberom sporite¾ nie je povinný vráti. Majetok pod¾a odseku 7 zníený o sumu dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je dôchodková
správcovská spoloènos povinná vráti do troch pracovných dní odo dòa odstúpenia.
(14) Zmena kontaktných údajov, osobných údajov,
údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku
a spôsobu zasielania výpisu z osobného dôchodkového
úètu sporite¾a uvedených v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nepovauje za zmenu dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 42, 42a a 42c znejú:
42) § 3 ods. 1 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
42a
) § 81 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
42b
) § 179 ods. 1 písm. h) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona
è. 183/2014 Z. z.
42c
) § 2 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z..

48. tvrtá èas sa dopåòa piatou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
PIATA HLAVA
VÝNOS Z INVESTOVANIA
§ 46i
(1) Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoloènos sporite¾ovi z výnosov
z majetku sporite¾a v dôchodkovom fonde, ktoré vznikli
po dni, v ktorom sporite¾ poiadal o jeho vyplácanie,
najskôr po dovàení dôchodkového veku sporite¾a. Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia.
(2) Výnos z investovania sa vypláca sporite¾ovi, ktorý
dovàil dôchodkový vek, nie je poberate¾om starobného
dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku
programovým výberom a poiadal o jeho vyplácanie dôchodkovú správcovskú spoloènos, ktorej je sporite¾om. Výplatu výnosu z investovania si sporite¾ dohodne
s dôchodkovou správcovskou spoloènosou v zmluve
o starobnom dôchodkovom sporení.
(3) Sumu vyplácaného výnosu z investovania môe
dôchodková správcovská spoloènos zníi o oprávnene vynaloené náklady dôchodkovej správcovskej spoloènosti na jeho výplatu v hotovosti alebo na prevod do
iného ako èlenského tátu eurozóny..
49. V § 47 ods. 2 písm. b) tretí bod a tvrtý bod znejú:
3. vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predèasného starobného dôchodku programovým výberom a vyplácanie výnosu z investovania,
4. vedenie zoznamu sporite¾ov,.
50. V § 47 ods. 2 písm. b) trinástom bode sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia a nad slovom saností sa
vypúa odkaz 44.
Poznámka pod èiarou k odkazu 44 sa vypúa.
51. V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová poboèke zahraniènej banky nahrádzajú slovami zahraniènej banke konajúcej prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.
52. V § 48 ods. 2 písm. j) a ods. 3 písm. g) sa na konci
pripájajú tieto slová: a na ponukový systém.
53. V § 48 ods. 2 písm. n) sa za slovom sporite¾ov
vypúa èiarka a slová poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
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54. V § 48 ods. 3 písm. j) sa za slovo predstavenstva
vkladá èiarka a slová a èlenov dozornej rady depozitára sa nahrádzajú slovom prokuristov.
55. V § 48 ods. 3 písm. k) a v § 48 ods. 14 sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
56. Poznámka pod èiarou k odkazu 49 znie:

rate¾om
dôchodku
sporenia.
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starobného

dôchodkového

69. V § 52 ods. 2 písmeno i) znie:
i) pod¾a odseku 1 písm. i) musia by splnené podmienky pod¾a § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí by predloený predbený súhlas depozitára s výkonom èinnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,.

49) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

70. V § 52 ods. 2 písm. j) sa slová písm. k) nahrádzajú slovami písm. j).

57. V § 48 ods. 22 sa slová poboèka zahraniènej
banky nahrádzajú slovami zahranièná banka konajúca prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.

71. V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová písm. b), e), g)
a i) nahrádzajú slovami písm. b), f) a h).

58. § 48 sa dopåòa odsekom 23, ktorý znie:
(23) Èlen predstavenstva a prokurista depozitára
musia spåòa podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti pod¾a osobitného predpisu.51a) Na úèely konania o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1
odborná spôsobilos a dôveryhodnos sú preukázané,
ak boli preukázané pod¾a osobitného predpisu.51a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 51a znie:

51a

) § 7 ods. 14 a 16 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

59. V § 50 ods. 2 úvodnej vete sa nad slovom predpisu odkaz 55 nahrádza odkazom 43.
60. Poznámka pod èiarou k odkazu 55 sa vypúa.
61. V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
62. V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
63. V § 52 ods. 1 a 2 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a k) sa oznaèujú ako písmená e) a j).
64. V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
65. V § 52 ods. 2 písmeno e) znie:
e) pod¾a odseku 1 písm. e) musí by preukázané, e
správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú správcovskú spoloènos s platným povolením
na vznik a èinnos dôchodkovej správcovskej spoloènosti, musí by preukázané, e prechodom správy dôchodkových fondov nie sú ohrozené záujmy
sporite¾ov a musia by zabezpeèené predpoklady na
vykonanie úkonov a èinností pod¾a § 79; pri súèasnej zmene depozitára musia by preukázané aj podmienky pod¾a § 48 ods. 2 písm. l) a m),.
66. V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. f).
67. V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová písm. h) nahrádzajú slovami písm. g).
68. V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h) a vypúajú sa slová a pobe-

72. V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
73. V § 52 ods. 4 písm. f) sa slová písm. j) nahrádzajú slovami písm. i).
74. V § 52 ods. 4 písm. g) sa slová písm. k) nahrádzajú slovami písm. j).
75. V § 52 ods. 5 sa slová písm. b), d), e) a i) nahrádzajú slovami písm. b), d) a j).
76. V § 52 odsek 6 znie:
(6) Okrem veobecných náleitostí rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia
pod¾a odseku 1 písm. e) obsahova
a) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoloènos,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorú prechádza
správa dôchodkových fondov,
c) schválenie zmien tatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových fondov
mení aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie zmeny depozitára dôchodkových fondov,
e) urèenie dòa, keï dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,
f) súhlas na zlúèenie týchto dôchodkových fondov, ak
sa prechod správy týka dôchodkových fondov pod¾a
§ 72 ods. 4..
77. V § 52 ods. 7 úvodnej vete sa nad slovo predpisu
umiestòuje odkaz 43 a slová písm. j) sa nahrádzajú
slovami písm. i).
78. V § 52 ods. 8 úvodnej vete sa nad slovo predpisu
umiestòuje odkaz 43 a slová písm. k) sa nahrádzajú
slovami písm. j).
79. V § 52 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:
(11) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 1 písm. g) sa nevyaduje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
pod¾a odseku 1 písm. f) a výluèným dôvodom zmeny
tatútu dôchodkového fondu je zmena depozitára dôchodkovej správcovskej spoloènosti..
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Doterajie odseky 11 a 14 sa oznaèujú ako odseky 12 a 15.
80. V § 52 ods. 13 sa slová e), g), h), j) a k) nahrádzajú slovami f), g), i) a j).
81. V § 54 odsek 3 znie:
(3) Organizaèná truktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoloènosti musia
a) zabezpeèova
1. riadny a bezpeèný výkon èinností uvedených v povolení na vznik a èinnos dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
2. dodriavanie zásady rovnosti a ochrany záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporite¾ov,
3. efektívne preverovanie a vybavovanie saností
sporite¾ov a
b) minimalizova riziko ohrozenia záujmov záujemcov
o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení a sporite¾ov v dôsledku konfliktu záujmov
medzi dôchodkovou správcovskou spoloènosou
a záujemcami o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo sporite¾mi alebo medzi
sporite¾mi navzájom..
82. V § 54a ods. 1 úvodnej vete sa slová sporite¾ov,
poberate¾ov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia nahrádzajú slovami záujemcov o uzatvorenie
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporite¾ov
a za slovo sú sa vkladajú slová záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,.
83. Poznámka pod èiarou k odkazu 58a znie:

58a) § 4 ods. 2 písm. a) zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

84. V § 54a ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
1. osobné údaje58b) o totonosti fyzickej osoby z dokladu totonosti a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 58b znie:

58b) § 4 ods. 1 zákona è. 122/2013 Z. z..

jú:
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87. Poznámky pod èiarou k odkazom 58d a 58e zne-

58d) § 4 ods. 3 písm. a) zákona è. 122/2013 Z. z.
58e
) § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona è. 122/2013
Z. z..

88. V § 54a ods. 5 sa slová zákone,58f) alebo ak tak
ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná a ktorá má prednos pred zákonmi
Slovenskej republiky. nahrádzajú slovami zákone.58f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58f znie:

58f) § 31 zákona è. 122/2013 Z. z..

89. V § 55 ods. 8 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 6 a slová odseku 6 sa nahrádzajú
slovami odseku 7.
90. V § 55a ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová dôchodkových fondov a poberate¾ov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.
91. V § 55a ods. 3 úvodnej vete sa vypúajú slová
alebo poberate¾ov starobného dôchodku.
92. V § 56 ods. 2 sa vypúajú slová ktorého výber
schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoloènosti, a slová schváleného dozornou radou dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
93. V § 57 ods. 4 sa slová v listinnej forme alebo
v elektronickej forme nahrádzajú slovami v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe.
94. V § 58 odsek 1 znie:
(1) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
predchádza konfliktom záujmov medzi dôchodkovou
správcovskou spoloènosou a sporite¾mi, medzi sporite¾mi navzájom a dôchodkovou správcovskou spoloènosou a skupinou s úzkymi väzbami,48) ktorej je súèasou..
95. V § 58 ods. 10 sa vypúajú slová a poberate¾ov
dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

85. V § 54a odsek 2 znie:
(2) Na úèely identifikácie záujemcov o uzatvorenie
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporite¾ov
a oprávnených osôb a na úèely uvedené v odseku 3 je
dôchodková správcovská spoloènos oprávnená pri
kadom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení poadova od záujemcov o uzatvorenie zmluvy
o starobnom dôchodkovom sporení, sporite¾ov a oprávnených osôb údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a získa ich
spôsobom pod¾a odseku 1 písm. b). Záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
sporitelia a oprávnené osoby sú povinní vyhovie
kadej takej iadosti dôchodkovej správcovskej spoloènosti..

96. V § 59 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová a poberate¾mi dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v druhej vete a v § 61 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a c)
sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

86. V § 54a ods. 3 sa slová sporite¾ov, poberate¾ov
dôchodkov starobného dôchodkového sporenia nahrádzajú slovami záujemcov o uzatvorenie zmluvy
o starobnom dôchodkovom sporení, sporite¾ov a slová
poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového
sporenia sa nahrádzajú slovom sporite¾om a vypúajú sa slová a spracúva rodné èísla a ïalie údaje
a doklady vymedzené v odseku 1.

99. V § 61 ods. 8 sa vypúajú slová a poberate¾om
dôchodku ako disponibilného prebytku.

97. V § 61 ods. 2 písm. e) celom texte sa vypúajú
slová a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a slová a poberate¾mi dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
98. V § 61 ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

100. V § 61 ods. 9 sa vypúajú slová a poberate¾a
dôchodku ako disponibilného prebytku.
101. V § 61 ods. 10 a § 62 ods. 1 sa vypúajú slová
a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
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102. V § 63b sa slová príspevku pripísaného nahrádzajú slovami príspevkov pripísaných.
103. V § 63c ods. 1 sa slová v prílohe è. 3 nahrádzajú slovami v prílohe è. 2.
104. V § 64 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Pri prestupe pod¾a § 64b sporite¾ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoloènosou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(4) V rovnakom období môe ma sporite¾ alebo fyzická osoba pod¾a odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu
úèinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to
neplatí
a) v období odo dòa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe
sporite¾a pod¾a § 64b do dòa prestupu sporite¾a pod¾a § 64b ods. 5, v ktorom môe ma sporite¾ uzatvorené dve úèinné zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení, alebo
b) ak má sporite¾ uzatvorené dve dohody o vyplácaní
dôchodku programovým výberom z dôvodu pod¾a
§ 46h ods. 8 druhej vety..
105. V § 64 ods. 6 písmená c) a d) znejú:
c) názov dôchodkového fondu, ktorý si sporite¾ zvolil,
d) záväzok dôchodkovej správcovskej spoloènosti spravova dôchodkový fond, ktorý si sporite¾ zvolil,.
106. V § 64 ods. 8 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: V zmluve o starobnom dôchodkovom
sporení sa môe dohodnú pomer platenia príspevkov
do jednotlivých dôchodkových fondov a k urèitému dòu
pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch,
ktorým sa rozumie pomer rozloenia majetku sporite¾a
v dôchodkových fondoch..
107. V § 64 ods. 8 druhej vete a v § 93 ods. 2 sa vypúajú slová ods. 1.
108. V § 64 ods. 9 v celom texte sa slová poberate¾a
majetku nahrádzajú slovami oprávnenú osobu.
109. V § 64 ods. 10 druhá veta znie: Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dòom
a) úmrtia sporite¾a,
b) prestupu sporite¾a z dôchodkovej správcovskej spoloènosti do inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a § 64b,
c) zániku právneho postavenia sporite¾a pod¾a § 17a,
d) nadobudnutia úèinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi
sporite¾om a dôchodkovou správcovskou spoloènosou, ktorej nebol sporite¾om, ak po prevedení
majetku na základe tejto dohody hodnota osobného
dôchodkového úètu sporite¾a v dôchodkovej správcovskej spoloènosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebol prevedený
majetok v tejto hodnote a
1. dolo k dohode pod¾a § 46h ods. 12 písm. a) alebo
2. uplynula lehota troch mesiacov odo dòa evidencie
poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
e) vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku
alebo predèasného starobného dôchodku programo-
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vým výberom, ak sporite¾ nemá druhý osobný dôchodkový úèet s kladným zostatkom,
f) vzniku povinnosti poistite¾a plni zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového poistného na základe tejto zmluvy hodnota osobného dôchodkového úètu sporite¾a v dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, z ktorej bol tento majetok prevedený,
má nulový zostatok alebo ak nebolo zaplatené jednorazové poistné v tejto sume a
1. dolo k dohode pod¾a § 46f ods. 9 písm. a) alebo
písm. b) alebo
2. uplynula lehota troch mesiacov odo dòa evidencie
poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,
g) vyplatenia sumy pod¾a § 45 ods. 6..
110. § 64 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Sporite¾, ktorému Sociálna poisovòa urèila dôchodkovú správcovskú spoloènos, sa povauje za sporite¾a, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(12) Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení
môe s dôchodkovou správcovskou spoloènosou uzatvori aj fyzická osoba, ktorá prevádza svoje dôchodkové práva z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej intitúcie do starobného dôchodkového
sporenia..
111. V § 64a sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) sporite¾ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pod¾a § 64b ods. 1 po zadaní pokynu
na vydanie certifikátu pre tohto sporite¾a a záväznos ponúk pod¾a § 46, § 46a alebo § 46b trvá..
112. V § 64a ods. 6 celom texte sa slová a) a b) nahrádzajú slovami a), b) a d).
113. V § 64a odsek 12 znie:
(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
zanikla dòom zániku právneho postavenia sporite¾a
pod¾a § 17a, je dôchodková správcovská spoloènos povinná do
a) piatich pracovných dní odo dòa oznámenia Sociálnej poisovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv pod¾a odseku 8 druhej vety previes z beného úètu dôchodkového
fondu na úèet Sociálnej poisovne v tátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súèinu poètu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov
evidovaných na osobnom dôchodkovom úète fyzickej osoby, ktorej zaniklo právne postavenie sporite¾a
pod¾a § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dòu, ktorý predchádza dòu prevodu, a
b) troch pracovných dní odo dòa prevodu pod¾a písmena a) zrui osobný dôchodkový úèet sporite¾a..
114. V § 64b ods. 2 sa vypúajú slová do dôchodkovej správcovskej spoloènosti, z ktorej sporite¾ prestupuje,.
115. V § 64b odseky 6 a 7 znejú:
(6) Sociálna poisovòa je povinná
a) bez zbytoèného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodko-
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vou správcovskou spoloènosou, do ktorej sporite¾
prestupuje, informova o tomto zápise dôchodkovú
správcovskú spoloènos, z ktorej sporite¾ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoloènos, do ktorej
sporite¾ prestupuje,
b) súèasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, do ktorej sporite¾ prestupuje,
zaevidova túto skutoènos v ponukovom systéme.
(7) Sporite¾ nemôe prestúpi do inej dôchodkovej
správcovskej spoloènosti odo dòa
a) zadania pokynu na vydanie certifikátu pod¾a § 45 do
dòa skonèenia záväznosti ponuky pod¾a § 46, 46a
a 46b alebo
b) uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom..
116. V § 65 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
117. V § 65 ods. 2 v celom texte sa slová poberate¾a
majetku nahrádzajú slovami oprávnenej osoby a slová poberate¾om majetku sa nahrádzajú slovami
oprávnenou osobou.
118. V § 65 ods. 3 sa slová elektronickou formou
nahrádzajú slovom elektronicky.
119. V § 65 ods. 4 sa vypúajú slová alebo
z bených úètov dôchodkových fondov.
120. V § 66 ods. 1 sa slová poberate¾om dôchodku
starobného dôchodkového sporenia alebo voèi záujemcom o starobné dôchodkové sporenie nahrádzajú slovami záujemcom o uzatvorenie zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení.
121. V § 67 ods. 1 sa slová spoloènosti, sporite¾ov
a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia nahrádzajú slovami spoloènosti a sporite¾ov.
122. V § 67 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúajú slová
a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
123. V § 67 ods. 4 sa za slovom sporite¾om vypúa
èiarka a slová poberate¾om dôchodku ako disponibilného prebytku.
124. V § 68 ods. 4 sa vypúajú slová a poberate¾om
dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
125. V § 68 ods. 6 sa vypúajú slová poberate¾ov
dôchodku starobného dôchodkového sporenia ani na
ujmu.
126. V § 69 ods. 1 a 3 sa slová písm. f) nahrádzajú
slovami písm. e) a vypúajú sa slová a poberate¾om
dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
127. V § 69 ods. 5 sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
128. V § 69 ods. 6 sa za slovom predpisu vypúa
èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak.
129. V § 69 sa vypúajú odseky 7 a 11.
130. Poznámka pod èiarou k odkazu 69 znie:

69) § 11 zákona è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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131. V § 71 ods. 5 sa vypúajú slová a poberate¾ov
dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
132. V § 71 ods. 6 písm. b) sa vypúajú slová a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
133. V nadpise § 74a sa vypúajú slová a bený
úèet pre nepriradené platby.
134. V § 74a ods. 1 sa za slovo platieb vkladajú slová okrem výnosov pod¾a odseku 3.
135. V § 74a sa vypúajú odseky 2 a 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
136. V § 74a ods. 2 sa slová beného úètu pre nepriradené platby nahrádzajú slovami úètu nepriradených platieb a slová beným úètom pod¾a odseku 2
sa nahrádzajú slovami úètom nepriradených platieb.
137. V § 74a odsek 3 znie:
(3) Výnosy plynúce z peòaných prostriedkov na
úète nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej
správcovskej spoloènosti..
138. V § 74a odsek 4 znie:
(4) Vetky platby postupované Sociálnou poisovòou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoloènosou pri prestupe sporite¾a a platby dobrovo¾ných
príspevkov musia by realizované prostredníctvom
úètu nepriradených platieb. Úèet nepriradených platieb je urèený aj na zúètovanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového úètu. Úèet nepriradených platieb
mono poui na vedenie peòaných prostriedkov sporite¾a, ktorých suma je uvedená v certifikáte, a to odo
dòa vydania certifikátu, alebo na vedenie peòaných
prostriedkov po zomretom sporite¾ovi. Z úètu nepriradených platieb mono vykona prevod dobrovo¾ných
príspevkov dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a § 21 ods. 6 písm. a), prevod dobrovo¾ných príspevkov poistite¾ovi pod¾a § 21 ods. 6 písm. b) a c), prevod
sumy pod¾a § 40 ods. 1 na osobný dôchodkový úèet
oprávnenej osoby alebo dedièa, ak sú sporite¾mi, výplatu dobrovo¾ných príspevkov fyzickej osobe pod¾a § 21
ods. 6 písm. d) a výplatu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu zomretého
sporite¾a pod¾a § 40 ods. 1..
139. V § 74a sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
140. V § 74a ods. 5 sa slová Majetok evidovaný na
úète nepriradených platieb okrem výnosov pod¾a odseku 5 nie je nahrádzajú slovami Peòané prostriedky
na úète nepriradených platieb okrem výnosov pod¾a
odseku 3 nie sú a slová nesmie by pouitý sa nahrádzajú slovami nesmú by pouité.
141. V § 77 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak ide o skutoènosti pod¾a § 52
ods. 11, sú zmeny tatútu úèinné 15. dòom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, ktorému predchádza rozhodnutie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoloènosti
o zmenách tatútu..
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142. V § 77 ods. 3 a ods. 4 písm. h) sa vypúajú slová
a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
143. V § 79 ods. 8 celom texte sa vypúajú slová
a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
144. V § 80 ods. 3, § 84 ods. 6, § 88b ods. 4 písm. b)
a § 89 ods. 3 a 4 sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
145. V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová vkladových úètoch a bených úètoch v bankách alebo poboèkách zahranièných bánk nahrádzajú slovami benom úète
a na vkladovom úète v banke alebo zahraniènej banke
konajúcej prostredníctvom poboèky zahraniènej banky a slová poboèka zahraniènej banky sa nahrádzajú
slovami zahranièná banka konajúca prostredníctvom
poboèky zahraniènej banky.
146. V § 82 ods. 11 sa slová poboèke zahraniènej
banky nahrádzajú slovami zahraniènej banke konajúcej prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.
147. V § 88 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
148. V § 90 ods. 8 sa slová poboèka zahraniènej
banky nahrádzajú slovami zahranièná banka konajúca prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.
149. V § 92 odsek 1 znie:
(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí ma
sporite¾ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde v prvý deò kalendárneho mesiaca, v ktorom dovài
a) 52 rokov veku, najmenej 10 % èistej hodnoty svojho
majetku,
b) 53 rokov veku, najmenej 20 % èistej hodnoty svojho
majetku,
c) 54 rokov veku, najmenej 30 % èistej hodnoty svojho
majetku,
d) 55 rokov veku, najmenej 40 % èistej hodnoty svojho
majetku,
e) 56 rokov veku, najmenej 50 % èistej hodnoty svojho
majetku,
f) 57 rokov veku, najmenej 60 % èistej hodnoty svojho
majetku,
g) 58 rokov veku, najmenej 70 % èistej hodnoty svojho
majetku,
h) 59 rokov veku, najmenej 80 % èistej hodnoty svojho
majetku,
i) 60 rokov veku, najmenej 90 % èistej hodnoty svojho
majetku,
j) 61 rokov veku, 100 % èistej hodnoty svojho majetku..
150. V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Ak sporite¾ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoloènosti, e má záujem o zníenie minimálneho percentuálneho pomeru èistej hodnoty svojho
majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde pod¾a odseku 1, tento minimálny percentuálny
pomer sa zníi o polovicu.
(3) Ak sporite¾, ktorý s dôchodkovou správcovskou
spoloènosou uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom pod¾a § 33a ods. 3, nemá ku
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dòu uzatvorenia tejto dohody v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % èistej hodnoty
svojho majetku, dôchodková správcovská spoloènos
prevedie ku dòu nadobudnutia úèinnosti tejto dohody,
najneskôr vak do 30 dní od jej uzatvorenia, vetok majetok sporite¾a do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Ak sporite¾ nemá osobný dôchodkový úèet priradený k dlhopisovému garantovanému
dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoloènos povinná mu tento úèet zriadi. Poèas celého obdobia výplaty dôchodku programovým výberom pod¾a
§ 33a ods. 3 nemôe sporite¾ prestúpi do iného dôchodkového fondu..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
151. V § 92 ods. 5 prvej vete sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2 a na konci prvej vety
sa pripájajú tieto slová: alebo na základe oznámenia
pod¾a odseku 2.
152. V § 93 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová alebo na základe iadosti, ak je sporite¾om fyzická osoba,
ktorej Sociálna poisovòa urèila dôchodkovú správcovskú spoloènos, vypúa sa druhá veta a v tretej vete
sa slová prvá veta a druhá veta sa pouijú nahrádzajú
slovami predchádzajúca veta sa pouije.
153. V § 93 ods. 3 sa za slová nezodpovedá § 92
ods. 1 vkladajú slová a 2 a vypúa sa posledná veta.
154. V § 94 ods. 2 sa slová to vyplýva zo zmluvy
o starobnom dôchodkovom sporení alebo ak o to sporite¾ poiada nahrádzajú slovami si sporite¾ zvolil pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch.
155. V § 94 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
Ustanovenia druhej a tvrtej vety sa pouijú primerane, ak sporite¾ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s dôchodkovou správcovskou
spoloènosou, ktorej nebol sporite¾om..
156. V § 94 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Výpis z osobného dôchodkového úètu sporite¾a
zasiela dôchodková správcovská spoloènos sporite¾ovi
na poslednú známu adresu trvalého pobytu listinne,
ak sa so sporite¾om nedohodne na inej adrese alebo inej
forme zasielania tohto výpisu. Výpis z osobného dôchodkového úètu sporite¾a musí by pravdivý, zrozumite¾ný, zostavený bez pouitia odbornej terminológie
a nesmie by zavádzajúci.
(7) Obsah a truktúru výpisu z osobného dôchodkového úètu sporite¾a ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska;
opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..
157. V § 94 ods. 9 sa za slová ako údaje vkladajú
slová uvedené v opatrení.
158. V § 94 ods. 11 sa vypúajú slová v hotovosti.
159. § 94 sa dopåòa odsekmi 12 a 15, ktoré znejú:
(12) Dôchodková správcovská spoloènos zasiela
sporite¾ovi spolu s výpisom pod¾a odseku 5 písomné
oznámenie o
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a) monosti bezplatného zaslania písomnej informácie
o dôchodkoch na iados sporite¾a,
b) monosti bezplatného poskytnutia písomnej informácie o dôchodkoch v dôchodkovej správcovskej
spoloènosti a v Sociálnej poisovni,
c) zverejnení informácie o dôchodkoch na svojom webovom sídle a na webovom sídle Sociálnej poisovne,
d) monosti sporite¾a zníi si minimálny percentuálny
pomer èistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom
garantovanom dôchodkovom fonde na základe oznámenia pod¾a § 92 ods. 2.
(13) Informáciu o dôchodkoch pod¾a odseku 12
písm. a) a c) zostaví dôchodková správcovská spoloènos a Sociálna poisovòa.
(14) Informácia o dôchodkoch pod¾a odseku 12
písm. a) a c) musí by pravdivá, zrozumite¾ná a zostavená bez pouitia odbornej terminológie. Jej obsah,
rozsah a truktúru ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska;
opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(15) Sporite¾ovi, ktorému sa vypláca starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok programovým
výberom pod¾a § 33a ods. 2 alebo ods. 4 a ktorého majetok je aj v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoloènos písomne oznámi do desiatich dní odo dòa, keï mu
èistá hodnota majetku v dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde prvýkrát klesne pod 10 % èistej
hodnoty majetku, z ktorej sa dôchodok programovým
výberom zaèal vypláca, e ak nepoiada o presun majetku z iného dôchodkového fondu, vyplácanie dôchodku programovým výberom skonèí okamihom, keï bude
èistá hodnota sporite¾ovho majetku vo fonde, z ktorého
sa mu programový výber vypláca, nulová a zvyný majetok bude sporite¾ovi vyplatený a potom, ako poiada
o jeho presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a následne o jeho výplatu programovým
výberom. Povinnos písomného oznámenia pod¾a predchádzajúcej vety dôchodkovej správcovskej spoloènosti
nevzniká, ak obdobie vyplácania starobného dôchodku
alebo predèasného starobného dôchodku programovým výberom je kratie ako tri mesiace..
160. V § 95 ods. 1 sa slová na bený úèet pre nepriradené platby nahrádzajú slovami na úèet nepriradených platieb, slová príspevku sa nahrádzajú slovami
príspevkov a slová beného úètu pre nepriradené
platby sa nahrádzajú slovami úètu nepriradených
platieb.
161. V § 95 ods. 2 sa vypúajú slová alebo ods. 3.
162. V § 97 ods. 2 sa slová alebo z bených úètov dôchodkových fondov na bený úèet pre nepriradené platby nahrádzajú slovami na úèet nepriradených platieb.
163. V § 99 ods. 1 sa za slovo a vkladajú slová
peòané prostriedky.
164. V § 99 ods. 2 sa slová poboèka zahraniènej
banky nahrádzajú slovami zahranièná banka konajúca prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.
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165. Poznámka pod èiarou k odkazu 83 znie:

83) § 9 ods. 1 a § 50 a 65 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

166. V § 100 ods. 4 sa nad slovo rozhodnutí umiestòuje odkaz 84a a slovo úèinnos sa nahrádza slovom
platnos.
Poznámka pod èiarou k odkazu 84a znie:

84a) Napríklad § 8 a 8a zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

167. V § 100 ods. 9 druhej vete sa slová výplaty dôchodkov pod¾a tohto zákona nahrádzajú slovami vyplácania starobného dôchodku a predèasného starobného dôchodku programovým výberom.
168. V § 101 ods. 1 tretej vete sa slová bený úèet
pre nepriradené platby nahrádzajú slovami úèet nepriradených platieb.
169. V § 101 ods. 3 sa slová poboèke zahraniènej
banky nahrádzajú slovami zahraniènej banke konajúcej prostredníctvom poboèky zahraniènej banky.
170. V § 103 ods. 4 sa vypúajú slová a poberate¾ov
dôchodku ako disponibilného prebytku.
171. V § 104 sa slová majetok nachádzajúci sa na
benom úète pre nepriradené platby nahrádzajú slovami peòané prostriedky na úète nepriradených platieb.
172. V § 106 ods. 5 sa slová listinnú formu nahrádzajú slovami listinnú podobu a vypúajú sa slová
a poberate¾ovi dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
173. V § 107 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré
znie:
i) informáciu o dôchodkoch pod¾a § 94 ods. 14..
174. V § 109 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) bez zbytoèného odkladu po schválení zmeny stanov
nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní
od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania
valného zhromadenia, na ktorom bola schválená
zmena stanov..
175. V § 109 ods. 5 písm. d) sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
176. § 109 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Poistite¾ je v lehote urèenej Národnou bankou
Slovenska povinný predloi Národnej banke Slovenska òou poadované údaje, doklady, informácie a iné
podklady a vysvetlenia, ktoré súvisia s èinnosou poistite¾a pod¾a tohto zákona a ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na vykonávanie svojich úloh pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov.43).
177. § 110 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
na iados predloi ministerstvu údaje potrebné na
úèely plnenia úloh ministerstva v oblasti starobného
dôchodkového sporenia okrem osobných údajov, a to

Èiastka 64

Zbierka zákonov è. 183/2014

Strana 1443

v rozsahu, truktúre, lehote a spôsobom urèenými ministerstvom..

nej hodnote osobného dôchodkového úètu zomretého
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2014.

178. V § 112 ods. 4 sa za slovo zmluvy vkladajú slová o starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2015 a osobitného predpisu;43) na lehoty,
ktoré sa pred 1. januárom 2015 neskonèili, platia ustanovenia zákona úèinného od 1. januára 2015 a osobitného predpisu.93b)

179. V § 113 ods. 2 a 3 sa za slovom sporite¾ov vypúa èiarka a slová poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
180. V § 115 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety
sa preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného predpisu,93b) prièom
od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. a na konci sa pripája táto veta: Nedostatky
v èinnosti dôchodkovej správcovskej spoloènosti, nad
ktorou sa vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa
povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného predpisu.94a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 93b a 94a znejú:

93b) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
94a
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

(3) Percento zvyovania doivotného starobného dôchodku alebo doivotného predèasného starobného
dôchodku pod¾a § 42 je 2 %, ak Národná banka Slovenska opatrením pod¾a § 42 ods. 2 neustanoví inak.
§ 123ap
Ustanovenia § 123q sa od 1. januára 2015 nepouijú..
184. V § 124 sa slová prílohe è. 2 nahrádzajú slovami prílohe è. 1.
185. Za § 126 sa vkladá § 127, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 127

181. V § 117 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Povinnos pod¾a prvej vety nevzniká, ak dôchodková
správcovská spoloènos má jedného akcionára..

Zruovacie ustanovenie
úèinné od 1. januára 2015

182. V § 118 ods. 9 a 10 sa vypúajú slová a poberate¾ov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 146/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpoète výky
sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára
2008 zanikla povinná úèas na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku..

183. Za § 123am sa vkladajú § 123an a 123ap, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
§ 123an
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júla 2014
(1) Na iados o vyplácanie dôchodku zo starobného
dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom
2015 sa neprihliada. Dôchodková správcovská spoloènos oznámi túto skutoènos sporite¾ovi, ak bola iados o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia doruèená
a) pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,
b) po 1. júli 2014 do 15 dní odo dòa doruèenia tejto iadosti.
(2) Dôchodková správcovská spoloènos zale sporite¾ovi, ktorý dovài 60 rokov veku pred 1. januárom
2015, list obsahujúci informáciu o dôchodkoch pod¾a
§ 94 ods. 12 najneskôr do 31. decembra 2014.
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
§ 123ao
(1) Ak sa dôchodková správcovská spoloènos dozvedela o smrti sporite¾a pred 1. januárom 2015, Sociálna
poisovòa a dôchodková správcovská spoloènos postupujú pri vrátení povinných príspevkov a penále, ako
aj pri vyplatení peòanej sumy zodpovedajúcej aktuál-

186. Príloha è. 1 sa vypúa.
Doterajie prílohy è. 2 a 4 sa oznaèujú ako prílohy
è. 1 a 3.
187. V prílohe è. 1 sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí a piaty bod sa oznaèujú ako druhý a
tvrtý bod.
188. V prílohe è. 1 tvrtý bod znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ
zo 7. júla 2010 o uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania so enami a mumi vykonávajúcimi
èinnos ako samostatne zárobkovo èinné osoby
a o zruení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ
L 180, 15. 7. 2010)..
Èl. II
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
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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., zákona è. 58/2014 Z. z.
a zákona è. 103/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 223 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na
splatnos odmeny, výplatu odmeny a zráky z odmeny
sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 a 132..
2. V § 226 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Dohodu o vykonaní práce mono uzatvori najviac na 12 mesiacov..
3. V § 227 ods. 2 sa za slovom uzatvorená èiarka
nahrádza bodkou a vypúajú sa slová najdlhie vak
za 12 mesiacov..
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Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

4. V § 228 ods. 2 prvej vete sa slová prípadne na neurèitý èas nahrádzajú slovami najviac na 12 mesiacov.

1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1).

5. § 228 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí
by vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca
vykonala..

2. V § 2 písm. d) sa slová na úhradu príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie nahrádzajú slovami
na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ïalej len príspevky na starobné dôchodkové sporenie).

6. V § 228a ods. 2 sa slovo vykonávanú nahrádza
slovom vykonanú.
7. V § 228a ods. 3 prvej vete sa za slovo dobu vkladá
èiarka a slová alebo na neurèitý èas sa nahrádzajú
slovami najviac na 12 mesiacov.
8. § 228a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí
by vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca
vykonala..
9. Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 252j
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júla 2014
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej
práci tudentov a dohoda o pracovnej èinnosti uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skonèia najneskôr 30. júna
2015..
Èl. III
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006

3. § 4 ods. 5 sa vypúa posledná veta.
4. V § 11 sa vypúa odsek 4.
5. V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo ak vkladajú
slová nie je povinne nemocensky poistená a.
6. V § 64 sa vypúa odsek 7.
7. V § 66 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení
podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal
tento dôchodok alebo jeho èas, suma starobného dôchodku odo dòa iadosti o urèenie sumy starobného
dôchodku sa urèí tak, e k sume starobného dôchodku
vyplácaného ku dòu tejto iadosti sa pripoèíta suma
urèená ako súèin súètu jednej polovice osobných
mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového
poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo
jeho èasti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku
dòu tejto iadosti.
(4) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti v období
nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný
dôchodok alebo jeho èas, suma starobného dôchodku
odo dòa iadosti o urèenie sumy starobného dôchodku
sa urèí tak, e k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dòu zastavenia výplaty starobného dôchodku
sa pripoèíta suma urèená ako súèin súètu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie
dôchodkového poistenia poèas poberania starobného
dôchodku alebo jeho èasti a aktuálnej dôchodkovej
hodnoty platnej ku dòu tejto iadosti a suma urèená
ako súèin súètu osobných mzdových bodov získaných
za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dòu tejto iadosti. Takto urèe-
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ná suma starobného dôchodku sa zvýi o 0,5 % za
kadých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po
vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania
tohto dôchodku alebo jeho èasti..
8. V § 66 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo sporite¾
vkladajú slová alebo bol sporite¾ a slová starobného
dôchodkového sporenia sa v celom texte nahrádzajú
slovami úèasti na starobnom dôchodkovom sporení.
9. V § 67 odsek 2 znie:
(2) Poistenec, ktorý získal obdobie úèasti na starobnom dôchodkovom sporení pod¾a osobitného predpisu,1) má nárok na predèasný starobný dôchodok aj vtedy, ak ku dòu, od ktorého iada o jeho priznanie,
a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac 2 roky do dovàenia dôchodkového veku a
c) súèet súm predèasného starobného dôchodku
a predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu1) je vyí ako 1,2-násobok sumy
ivotného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu.56).
10. V § 67 ods. 5 sa vypúajú slová písm. b).
11. V § 67 ods. 6 sa slová odsekoch 2 a 3 nahrádzajú slovami ods. 2 a 3 a na konci sa pripája táto veta:
Ak poberate¾ predèasného starobného dôchodku bol
poèas poberania predèasného starobného dôchodku
fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a nárok
na výplatu predèasného starobného dôchodku mu nezanikol pod¾a odseku 5 z dôvodu, e jeho právny vzah,
ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3, zanikol pred najbliím výplatným
termínom splátky predèasného starobného dôchodku
nasledujúcim po vzniku tohto právneho vzahu, zúètujú sa sumy vyplatené na predèasnom starobnom dôchodku za obdobie, poèas ktorého bol fyzickou osobou
uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami dôchodkovej
dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok odo dòa, ktorým prestane by fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1
písm. d)..
12. V § 82 ods. 12 sa za slovo Ministerstvo vkladajú
slová práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a za slová Zbierke
zákonov sa vkladajú slová Slovenskej republiky (ïalej
len Zbierka zákonov).
13. § 82a sa dopåòa odsekmi 4 a 9, ktoré znejú:
(4) Obdobie sluby alebo zamestnania v Európskej
únii alebo v jej intitúcii a obdobie získané v dôchodkovom systéme èlenského tátu Európskej únie, ktoré
bolo zoh¾adnené na urèenie sumy poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok
v dôchodkovom systéme Európskej únie, sa v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky povauje za obdobie dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok. Obdobie dôchodkového poistenia pod¾a prvej vety
nie je obdobie dôchodkového poistenia na urèenie
sumy dôchodku.
(5) Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie
základy pouité na urèenie predpokladanej sumy starobného dôchodku a zoh¾adnené na urèenie poistno-matematického ekvivalentu na prevod dôchodkových práv
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získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie sa
povaujú za nárok na dôchodok a na urèenie jeho sumy
v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky za obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy
v rovnakom èasovom období a v rovnakom rozsahu. Ak
boli obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie
základy pod¾a prvej vety zoh¾adnené pri urèení
poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom
systéme
Európskej
únie,
tento
poistno-matematický ekvivalent sa zníi o sumu, ktorá
bola prevedená ako dôchodkové právo získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie.
(6) Suma starobného dôchodku s prihliadnutím na
dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme
Európskej únie sa urèí ako súèet sumy starobného dôchodku urèenej pod¾a tohto zákona a sumy urèenej ako
podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného
v dôchodkovom systéme Európskej únie a jednotkovej
hodnoty odloeného starobného dôchodku urèenej
pod¾a osobitného predpisu56b) k rozhodujúcemu dòu
a zaokrúhlenej na desa eurocentov nahor.
(7) Suma predèasného starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej únie sa urèí ako súèet sumy
predèasného starobného dôchodku urèenej pod¾a tohto zákona a sumy urèenej ako podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme
Európskej únie a jednotkovej hodnoty odloeného starobného dôchodku urèenej pod¾a osobitného predpisu56b)
k rozhodujúcemu dòu a zaokrúhlenej na desa eurocentov nahor.
(8) Ak nárok na starobný dôchodok nevznikol z dôvodu smrti, suma invalidného dôchodku na úèely urèenia
sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku
a sirotského dôchodku pod¾a osobitného predpisu sa
urèí ako súèet sumy invalidného dôchodku urèenej
pod¾a tohto zákona a sumy, o ktorú by sa zvýila suma
starobného dôchodku pod¾a odseku 6.
(9) Rozhodujúci deò na úèely odsekov 6 a 7 je deò doruèenia iadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie intitúcii
alebo orgánu Európskej únie alebo deò, v ktorom pod¾a
osobitného predpisu56a) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme
Európskej únie, ak iados bola doruèená pred týmto
dòom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 56b znie:

56b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 200/2012 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje spôsob urèenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej intitúcie..

14. V § 84 odsek 5 znie:
(5) Denný vymeriavací základ
a) fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) sa urèí
ako podiel súètu príjmov zistených pod¾a § 138
ods. 8 písm. b), dosiahnutých za obdobie od vzniku
pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého
pomeru u zamestnávate¾a zodpovedného za kodu
pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dòa
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predchádzajúceho dòu vzniku pracovného úrazu
alebo dòu zistenia choroby z povolania a poètu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140,
b) fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov urèenej pod¾a § 227a,
ak mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu pod¾a § 4
ods. 5, sa urèí ako podiel súètu príjmov zistených
pod¾a § 138 ods. 8 písm. a), dosiahnutých za obdobie
od vzniku právneho vzahu na základe tejto dohody
u zamestnávate¾a zodpovedného za kodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dòa predchádzajúceho dòu vzniku pracovného úrazu alebo
dòu zistenia choroby z povolania a poètu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného
v § 26 alebo § 140..
15. V § 112 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Ak
zanikol nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d),
zúètujú sa sumy vyplatené na predèasnom starobnom
dôchodku za obdobie odo dòa splátky predèasného starobného dôchodku splatnej po dni, od ktorého je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami
dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok..
16. V § 117 ods. 4 a 7, § 175 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa
slová fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené diea
zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, tatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené diea
umiestnené na základe rozhodnutia nahrádzajú slovami osoba, ktorej bolo nezaopatrené diea zverené
rozhodnutím.
17. V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová ministerstva financií nahrádzajú slovami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií).
18. V § 128 ods. 6 sa slová Ministerstvom financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií)
nahrádzajú slovami ministerstvom financií.
19. § 131 vrátane nadpisu znie:
§ 131
Sadzba poistného na starobné poistenie
(1) Sadzba poistného na starobné poistenie, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je pre
a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávate¾a za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
d) dobrovo¾ne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
e) tát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 18 %
z vymeriavacieho základu,
f) Sociálnu poisovòu za poberate¾ov úrazovej renty
priznanej pod¾a § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovàili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predèasný starobný dôchodok, 18 % z vymeriavacieho
základu.
(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
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a) zamestnanca, ktorý je sporite¾ pod¾a osobitného
predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok
alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávate¾a za zamestnanca, ktorý je sporite¾
pod¾a osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,1)
1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 %
z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
4. v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
5. v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
6. v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
7. v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
8. v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
9. v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá je sporite¾ pod¾a osobitného
predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu,1) dobrovo¾ne dôchodkovo poistenú osobu,
ktorá je sporite¾ pod¾a osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,1) tát za
fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia pod¾a osobitného predpisu1) a nevypláca sa im
starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,1) a Sociálnu
poisovòu za poberate¾ov úrazovej renty priznanej
pod¾a § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovàili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predèasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia pod¾a osobitného
predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu,1)
1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 14 %
z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2017 13,75 % z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2018 13,50 % z vymeriavacieho základu,
4. v roku 2019 13,25 % z vymeriavacieho základu,
5. v roku 2020 13 %
z vymeriavacieho základu,
6. v roku 2021 12,75 % z vymeriavacieho základu,
7. v roku 2022 12,50 % z vymeriavacieho základu,
8. v roku 2023 12,25 % z vymeriavacieho základu,
9. v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu..
20. V § 138 ods. 8 druhá veta znie: Na úèely úrazového poistenia a garanèného poistenia sa do vymeriavacieho základu zamestnávate¾a zahàòa aj
a) príjem fyzickej osoby z právneho vzahu na základe
òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a, ktorý jej zakladá právo na príjem pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento príjem nepresiahne sumu pod¾a § 4 ods. 5, okrem príjmov, ktoré
nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené
pod¾a osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú
predmetom dane alebo sú od dane oslobodené pod¾a
právnych predpisov tátu, pod¾a ktorých sa tento
príjem zdaòuje; vymeriavacím základom je aj podiel
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na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou alebo
drustvom zamestnancovi bez úèasti na základnom
imaní tejto spoloènosti alebo drustva,
b) príjem z pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1
písm. d) okrem príjmu vyplateného v období uvedenom v § 26 ods. 1 a 3 a príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené pod¾a osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane
alebo sú od dane oslobodené pod¾a právnych predpisov tátu, pod¾a ktorých sa tento príjem zdaòuje; vymeriavacím základom je aj podiel na zisku vyplatený
obchodnou spoloènosou alebo drustvom zamestnancovi bez úèasti na základnom imaní tejto spoloènosti alebo drustva..
21. V § 143 odsek 1 znie:
(1) Poistné je splatné do ôsmeho dòa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávate¾a fyzickej
osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), ak jej bol po skonèení pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
zúètovaný na výplatu a zúètovaním tohto príjmu táto
osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c), sú splatné do ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
zúètovaný na výplatu po skonèení pracovného pomeru
alebo tátnozamestnaneckého pomeru. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4
ods. 2 prvej vete okrem fyzickej osoby v právnom
vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, poistné z vymeriavacieho
základu zamestnávate¾a pod¾a § 138 ods. 8 písm. a), ak
ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzahu na základe òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a na
základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na úèely dôchodkového poistenia a poistné z vymeriavacieho základu pod¾a § 139a, 139b ods. 1 a 2
a § 139c ods. 3 sú splatné do ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bol príjem vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej
vete, ktorý je v právnom vzahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávate¾a pod¾a
§ 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby
z právneho vzahu na základe òou urèenej dohody
o brigádnickej práci tudentov pod¾a § 227a, ktorý jej
zakladá právo na nepravidelný príjem pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3, a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na úèely dôchodkového
poistenia, sú splatné do ôsmeho dòa
a) druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom právny vzah zanikol, alebo
b) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti pod¾a písmena a)..
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22. V § 167a ods. 2 sa slová dôchodkového fondu
nahrádzajú slovami nepriradených platieb.
23. V § 168 ods. 1 sa slová výbere, registrácii a postúpení
príspevkov
na
starobné
dôchodkové
sporenie1) nahrádzajú slovami starobného dôchodkového sporenia1) v rozsahu upravenom týmto zákonom.
24. V § 170 ods. 1 sa za slovom poistenia vypúa
èiarka a slová výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) sa nahrádzajú
slovami a na výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1).
25. V § 170 ods. 6 sa slová výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) nahrádzajú slovami výkone starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1).
26. V § 178 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) prijíma iados o starobný dôchodok a iados
o predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu,94) ak sporite¾ pod¾a osobitného predpisu1)
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,.
Doterajie písmená d) a h) sa oznaèujú ako písmená e) a i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 94 znie:

94) § 44 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 183/2014 Z. z..

27. V § 179 ods. 1 písmeno e) znie:
e) vypláca dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príplatok za tátnu slubu
k dôchodku pod¾a osobitného predpisu95a) a plni
ïalie úlohy vo veciach príplatku za tátnu slubu
k dôchodku pod¾a osobitného predpisu,95a).
28. V § 179 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
g) prijíma iados o starobný dôchodok a iados
o predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu,94) ak sporite¾ pod¾a osobitného predpisu1)
nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
h) urèova dôchodkový vek poistenca, ktorý je sporite¾om pod¾a osobitného predpisu1) na úèely starobného dôchodkového sporenia,95b).
Doterajie písmená g) a m) sa oznaèujú ako písmená i) a o).
Poznámka pod èiarou k odkazu 95b znie:

95b) § 30 a 46i zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

29. V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:
e) vies register zamestnávate¾ov a register poistencov
a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia
a v registri poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidova fyzické osoby v právnom vzahu na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru,.
30. V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová pre nepriradené
platby nahrádzajú slovami nepriradených platieb,
za slová týchto príspevkov a za slovo poistenia sa
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vkladá èiarka a slová ak osobitný predpis neustanovuje inak,100b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 100b znie:

100b) § 27 ods. 2 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

31. V § 226 ods. 1 písm. i) sa odkaz 100aaa nahrádza
odkazom 100c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 100aaa sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 100c znie:

100c) § 6 ods. 1 zákona è. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorích predpisov..

32. V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenami p) a q), ktoré znejú:
p) plni povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení
pod¾a osobitného predpisu,1)
q) na svojom webovom sídle zverejòova
1. priemernú mesaènú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú tatistickým úradom
za prísluný kalendárny rok,
2. maximálnu sumu mesaèného príjmu a maximálnu sumu priemerného mesaèného príjmu pod¾a
§ 4 ods. 5 najneskôr do 31. októbra kalendárneho
roka predchádzajúceho príslunému kalendárnemu roku,
3. sumu veobecného vymeriavacieho základu za
prísluný kalendárny rok pod¾a § 11 ods. 1 najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslunom kalendárnom roku,
4. výku dôchodkovej hodnoty na prísluný kalendárny rok pod¾a § 64 najneskôr do 31. decembra
prísluného kalendárneho roka,
5. pevnú sumu zvýenia dôchodkovej dávky pod¾a
§ 82 ods. 2 a 7, 9 a 10 a percento zvýenia dôchodkovej dávky pod¾a § 82 ods. 8 najneskôr do
31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslunému kalendárnemu roku a
6. percento zvýenia úrazovej renty pod¾a § 89 ods. 9
najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka
predchádzajúceho príslunému kalendárnemu
roku..
33. V § 226a ods. 1 a 2 sa odkaz 100aa nahrádza odkazom 100d.
Poznámka pod èiarou k odkazu 100aa sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 100d znie:

100d) Zákon è. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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35. V § 231 ods. 1 písm. b) piatom a iestom bode sa
vypúajú slová a na úèely osobitného predpisu100b).
36. V § 231 ods. 1 písm. m) sa èiarka za slovom názvu nahrádza spojkou a a vypúajú sa slová a dòa
urèeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím
základom zamestnanca,.
37. V § 233 odsek 5 znie:
(5) tatistický úrad je povinný oznámi
a) ministerstvu kadoroène do 30. septembra
1. strednú dåku ivota v referenènom veku spoloènú pre muov a eny,
2. index medziroèného rastu spotrebite¾ských cien
na úèely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8,
3. index medziroèného rastu spotrebite¾ských cien
za domácnosti dôchodcov na úèely § 82 ods. 1
písm. b),
4. index rastu priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na úèely § 82 ods. 1
písm. a) a § 89 ods. 8 písm. a),
b) Sociálnej poisovni kadoroène
1. do 30. apríla sumu priemernej mesaènej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky,
2. do 10. decembra sumu priemernej mzdy zistenej
za tretí tvrrok predchádzajúceho kalendárneho
roka na úèely § 64..
38. V § 241a ods. 1 sa slová dôchodkového fondu
nahrádzajú slovami nepriradených platieb.
39. V § 241a ods. 2 písmeno d) znie:
d) za obdobie odo dòa, v ktorom vznikol sporite¾ovi pod¾a osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca
starobný dôchodok alebo predèasný starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,1) nárok na výplatu materského, najneskôr do uplynutia 45 dní odo
dòa vydania rozhodnutia o priznaní materského,.
40. V § 241a ods. 2 písmeno f) znie:
f) za obdobie odo dòa vydania certifikátu pod¾a osobitného predpisu102a) do dòa zániku úèasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo do skonèenia záväznosti ponuky doivotného starobného dôchodku, doivotného
predèasného starobného dôchodku, doèasného starobného dôchodku alebo doèasného predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu.102b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 102a a 102b znejú:

102a) § 45 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 183/2014 Z. z.
102b
) § 46 a 46a zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 183/2014
Z. z..

41. V § 246 ods. 1 sa za slovami týmto zákonom vypúa èiarka a slová a nad registrom zmlúv o starobnom
dôchodkovom sporení pod¾a osobitného predpisu106c).

34. V § 231 ods. 1 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový
tvrtý bod, ktorý znie:
4. zamestnanca v právnom vzahu na základe ním urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov pod¾a
§ 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr
v lehote splatnosti poistného pod¾a § 143 ods. 1 tretej vety, ak mu bol vyplatený príjem pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3 po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca,.

42. Za § 293dd sa vkladajú § 293de a 293dg, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

Doterají tvrtý a siedmy bod sa oznaèujú ako piaty
a ôsmy bod.

(1) Dobrovo¾ne nemocensky poistenej osobe alebo
dobrovo¾ne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej

Poznámka pod èiarou k odkazu 106c sa vypúa.

§ 293de
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. júla 2014
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toto dobrovo¾né poistenie malo trva po 30. júni 2014
a ktorá je povinne nemocensky poistená k 1. júlu 2014,
dobrovo¾né nemocenské poistenie a dobrovo¾né poistenie v nezamestnanosti zaniká od 1. júla 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2) Dobrovo¾né poistenie v nezamestnanosti nezaniká pod¾a odseku 1, ak sú splnené podmienky pod¾a
§ 19 ods. 2 písm. b).
(3) Dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba, ktorej
vzniklo dobrovo¾né nemocenské poistenie pred 1. júlom 2014, toto poistenie trvalo k 30. júnu 2014 a povinné nemocenské poistenie jej trvá aj po 30. júni 2014,
a k tomuto dòu nezískala najmenej 270 dní dobrovo¾ného nemocenského poistenia, je dobrovo¾ne nemocensky poistená pod¾a zákona úèinného do 30. júna
2014 aj po tomto dni, najdlhie do dòa, v ktorom získa
najmenej 270 dní dobrovo¾ného nemocenského poistenia a najmenej 26 týdòov nepretritého dobrovo¾ného
nemocenského poistenia, ak dobrovo¾né nemocenské
poistenie nezaniklo skôr. Ak poistencovi zaniklo dobrovo¾né nemocenské poistenie v deò, v ktorom získal najmenej 270 dní dobrovo¾ného nemocenského poistenia
a najmenej 26 týdòov nepretritého dobrovo¾ného nemocenského poistenia, a k tomuto dòu mu vznikne
dobrovo¾né nemocenské poistenie pod¾a zákona úèinného od 1. júla 2014, toto poistenie je nepretrité.
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
§ 293df
Nárok na predèasný starobný dôchodok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015, sa posudzuje pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2014.
§ 293dg
Obdobie starobného dôchodkového sporenia získané
pred 1. januárom 2015 pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2014 je obdobím úèasti na starobnom
dôchodkovom sporení..
Èl. IV
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
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è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 188/2012
Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012
Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012
Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z.,
zákona è. 318/2013 Z. z. a zákona è. 463/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo vrátane vkladajú
slová výnosu z umiestnenia prostriedkov technických
rezerv, ktorý sa vypláca poberate¾ovi dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, a.
Èl. V
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008
Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 186/2009
Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona è. 129/2010
Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 332/2011
Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011
Z. z., zákona è. 32/2013 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z.
a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 41 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne
alebo poisovòa z iného èlenského tátu vykonáva
poisovaciu èinnos v poistnom odvetví uvedenom
v prílohe è. 1 èasti A siedmom bode, je povinná
a) vies oddelenú správu pre toto poistné odvetvie; oddelená správa musí zahàòa oddelenú identifikáciu
a riadenie portfólia záväzkov tohto poistného odvetvia a k nim prislúchajúcim aktívam a musí by zabezpeèená tak, aby nedochádzalo k pokodeniu záujmov poistených a príjemcov poistných plnení
v tomto poistnom odvetví, najmä aby sa výnosy
v tomto poistnom odvetví vyuívali iba v prospech
poistených a príjemcov poistných plnení v tomto poistnom odvetví,
b) vies oddelenú analytickú evidenciu pre toto poistné
odvetvie a pripravi úètovné závierky tak, aby sa oddelene vykázali výnosy a náklady tohto poistného
odvetvia, najmä poistné, príjmy z investícií, výplaty
poistných plnení, tvorba technických rezerv a prevádzkové náklady,
c) uvies v poznámkach úètovnej závierky údaje osobitne pre toto poistné odvetvie v rozsahu ustanovenom opatrením vydaným Národnou bankou Slovenska v súlade s osobitnými predpismi.30).
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
2. V § 41 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
3. § 43 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poisovòa z iného èlenského tátu sú povinné bez zbytoèného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska rozhodnutie o ukonèení uzatvárania nových poistných
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zmlúv v poistnom odvetví uvedenom v prílohe è. 1 èasti A siedmom bode. Ukonèi uzatváranie nových poistných zmlúv môe poisovòa, poboèka zahraniènej
poisovne a poisovòa z iného èlenského tátu najskôr
tri mesiace po doruèení tohto oznámenia..
4. Príloha è. 1 èas A sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Poistenie týkajúce sa dåky ¾udského ivota, ktoré je
upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho
poistenia..
Èl. VI
Zákon è. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa
takto:
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová a predèasného starobného dôchodku vkladajú slová pod¾a osobitného
predpisu9) a vyplácaného starobného dôchodku a pred-
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èasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Èl. VII
Úèinnos
Tento zákona nadobúda úèinnos 1. júla 2014 okrem
1. a 22. bodu, 24. a 46. bodu, § 46a a 46b, § 46c
ods. 1, § 46d, § 46e ods. 1 a 9 a § 46f a 46h v 47. bode,
48. a 146. bodu, 148. a 158. bodu, § 94 ods. 12, 13
a 15 v 159. bode, 160. a 182. bodu, § 123ao a 123ap
v 183. bode, 184. a 188. bodu v èl. I, 1. a 2. bodu, 7. a
9. bodu, 19. bodu, 23. a 26. bodu, 28. bodu, 30.
a 31. bodu, 33. bodu, 39. a 41. bodu, § 293df a 293dg
v 42. bode v èl. III, èl. IV, 1. a 3. bodu v èl. V a èl. VI, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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184
ZÁKON
z 24. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 571/2009 Z. z.
o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 410/2004 Z. z., zákona è. 453/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z. a zákona
è. 554/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak v odseku 6 nie je ustanovené inak..
2. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Sumy ivotného minima sa k 1. júlu beného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by
sa pod¾a odseku 2 upravili sumy ivotného minima,
rovná jednej alebo je nií ako jedna..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 513/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z., zákona è. 468/2011 Z. z., zákona
è. 364/2013 Z. z. a zákona è. 417/2013 Z. z. sa mení
takto:
V § 4 odsek 6 znie:
(6) Suma rodièovského príspevku uvedená v odseku 1 platná k 31. decembru kalendárneho roka sa
upravuje od 1. januára kalendárneho roka, a to koeficientom, ktorým boli upravené sumy ivotného minima
pod¾a osobitného predpisu.23) Upravená suma rodièovského príspevku sa zaokrúh¾uje na najbliích desa
eurocentov. Upravenú sumu rodièovského príspevku
ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási
jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho roka..
Èl. III

Èl. II
Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku

Tento zákon nadobúda úèinnos 30. júna 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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185
ZÁKON
z 24. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 578/2004 Z. z.
o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 272/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona
è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona
è. 324/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona
è. 153/2013 Z. z., zákona è. 204/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z. a zákona è. 365/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 3 písm. a) sa na konci druhého bodu èiarka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pecializované ambulancie sú uvedené v prílohe è. 1a,.
2. V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a poskytovanie oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach
sociálnych sluieb13a) a v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately13b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) § 22 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
13b
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

3. V § 32 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak v odseku 6 nie je ustanovené inak..

4. V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie pod¾a § 3 ods. 4 písm. b) a e) a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoloèníkom obchodnej
spoloènosti, ktorá je poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivos, je povinný podrobi sa na výzvu orgánu prísluného na vydanie povolenia opakovanému posúdeniu
zdravotnej spôsobilosti u poskytovate¾a pecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého urèí orgán
prísluný na vydanie povolenia. Na tohto poskytovate¾a sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 4.
Zdravotníckemu pracovníkovi môe da výzvu na
opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti orgán
prísluný na vydanie povolenia na podnet osoby,
ktorej sa zdravotná starostlivos poskytuje alebo jej
zákonného zástupcu, na podnet úradu pre doh¾ad
alebo komory príslunej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky pracovník je povinný podrobi sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doruèenia
výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
5. V § 40 odsek 2 znie:
(2) Minimálny obsah pecializaèného túdia
a ïalie podrobnosti o pecializaènom túdiu v jednotlivých pecializaèných odboroch urèia minimálne
tandardy pre pecializaèné tudijné programy. Minimálny obsah certifikaènej prípravy a ïalie podrobnosti o certifikaènej príprave v jednotlivých certifikovaných pracovných èinnostiach urèia minimálne
tandardy pre certifikaèné tudijné programy. Minimálny obsah túdia v tudijných programoch sústavného vzdelávania a ïalie podrobnosti o túdiu
v tudijných programoch sústavného vzdelávania
urèia minimálne tandardy pre tudijné programy
sústavného vzdelávania. Minimálne tandardy pre
pecializaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre certifikaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre tudijné programy sústavného
vzdelávania a ich truktúru ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva..
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6. V § 40 ods. 13 písmeno a) znie:
a) uskutoèòova akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedèenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu pod¾a písmena c) a v súlade so
veobecne záväzným právnym predpisom vydaným
pod¾a odseku 2,.
7. V § 40 ods. 13 písm. c) sa slovo vyjadrenie nahrádza slovom schválenie.
8. V § 40 sa odsek 13 dopåòa písmenami j) a l), ktoré
znejú:
j) vydáva diplomy o pecializácii, certifikáty a potvrdenia pod¾a § 41 ods. 1 a osvedèenia pod¾a § 41 ods. 2 do
30 dní odo dòa ukonèenia vzdelávania,
k) písomne oznámi zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ïalieho vzdelávania zruenie osvedèenia
o akreditácii v akreditovanom programe, v ktorom sa
zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dòa
zruenia osvedèenia o akreditácii,
l) písomne oznámi zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ïalieho vzdelávania zánik platnosti
osvedèenia o akreditácii pod¾a odseku 19 písm. a)
v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky
pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dòa zániku platnosti osvedèenia o akreditácii..
9. V § 40 sa odsek 17 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) umoní zdravotníckemu pracovníkovi vykona závereènú skúku bez absolvovania pecializaèného túdia v akreditovanom pecializaènom tudijnom programe alebo certifikaènej prípravy v akreditovanom
certifikaènom tudijnom programe..
10. V § 40 ods. 25 sa slovo a nahrádza slovom alebo.
11. V § 49 ods. 2 písm. j) sa slovo odborných nahrádza
slovom zdravotníckych.
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 37 znie:

37) § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

13. V § 63 odsek 5 znie:
(5) Komora vedie register a priebene ho aktualizuje
pod¾a údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Roèný poplatok za vedenie registra je najviac vo výke
5 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 a 12)..
14. V § 79 sa odsek 1 dopåòa písmenami zq) a zt), ktoré
znejú:
zq) najneskôr nasledujúci deò po prepustení dieaa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, alebo najneskôr
nasledujúci deò po opustení zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode s dieaom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného
predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) preukázate¾ne odosla lekársku prepúaciu správu dieaa veobecnému lekárovi, ktorý
poskytuje veobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos pre deti a dorast,
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1. ktorého uviedol zákonný zástupca dieaa ako
lekára, s ktorým uzatvorí pre diea dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
2. v zdravotnom obvode pod¾a trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný
zástupca dieaa neuviedol veobecného lekára, s ktorým uzatvorí pre diea dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
zr) bezodkladne oznámi príslunému úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode bez dieaa alebo s dieaom spôsobom, ktorý
je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu
o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) ak nejde o enu, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,
zs) oznamova údaje o potenciálnom darcovi orgánov
urèených na transplantáciu pod¾a osobitného
predpisu55jag) národnej transplantaènej organizácii,
zt) oznámi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately znemonenie vykonania preventívnej
prehliadky dieaa v domácom prostredí, ktorá sa
má vykona do troch pracovných dní od doruèenia
prepúacej správy diea, ktoré je po narodení
prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do
domáceho prostredia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 55jaf a 55jag znejú:

55jaf) § 9 ods. 6 zákona è. 576/2004 Z. z.
55jag
) Druhá hlava zákona è. 576/2004 Z. z..

15. V § 79 sa odsek 3 dopåòa písmenami d) a e),
ktoré znejú:
d) odseku 1 písm. zq) a zs) sa vzahujú len na poskytovate¾a pod¾a § 7 ods. 4 písm. a),
e) odseku 1 písm. zt) sa vzahujú len na poskytovate¾a veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast..
16. V § 80 ods. 1 písmeno d) znie:
d) do 31. januára prísluného kalendárneho roka zaplati poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5),.
17. V § 80 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) podrobi sa opakovanému posúdeniu zdravotnej
spôsobilosti u poskytovate¾a, ktorého urèil orgán
prísluný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke
povolanie pod¾a § 3 ods. 4 písm. b) a e) a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoloèníkom obchodnej spoloènosti, ktorá je poskytovate¾om
zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivos..
18. V § 80a ods. 1 a 2, § 102k ods. 1 a 2 a v § 102p
sa odkaz 60a nad slovom mzdy a v poznámke pod
èiarou k odkazu 60a, ktorá znie 60a) § 119 ods. 3 Zákonníka práce., nahrádza odkazom 60aa.
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19. V § 80b ods. 1 sa odkaz 60b nad slovom èas
a v poznámke pod èiarou k odkazu 60b, ktorá znie 60b)
§ 85 Zákonníka práce., nahrádza odkazom 60ab.
20. V § 80b ods. 2 sa odkaz 60c nad slovom predpisu a v poznámke pod èiarou k odkazu 60c, ktorá znie
60c) Zákonník práce., nahrádza odkazom 60ac.
21. Poznámka pod èiarou k odkazu 60b znie:
60b) § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

22. V § 82 ods. 1 písm. a) sa za slová a zj) vkladá èiarka a slová zq), zr) a zt).
23. V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová a zp) vkladajú
slová a zs).
24. V § 82 ods. 6 písm. a) sa slovo a nahrádza slovom
alebo.
25. V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Orgán prísluný na vydanie povolenia uloí pokutu
zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruí povinnos pod¾a
§ 80 ods. 1 písm. m), a do 663 eur..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9 a 10.
26. V § 82 ods. 9 sa slová 1 a 7 nahrádzajú slovami 1 a 8.
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§ 102q
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
(1) Poskytovate¾, ktorý poskytuje pecializovanú
ambulantnú zdravotnú starostlivos na základe povolenia vydaného pod¾a predpisov úèinných do 30.
júna 2014 v pecializaènom odbore, ktorý nie je
ustanovený vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom pod¾a § 7 ods. 6 v znení úèinnom od
1. júla 2014 pre poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializovanej
ambulancii pod¾a prílohy è. 1a, je povinný poiada
o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2015. Ak
poskytovate¾ pod¾a prvej vety v lehote pod¾a prvej
vety o zmenu povolenia nepoiada, alebo nezíska povolenie pod¾a tohto zákona do 31. decembra 2015,
povolenie stráca platnos 31. decembra 2015. Povinnos pod¾a prvej vety sa nevzahuje na poskytovate¾a, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie
ambulancie urgentnej medicíny Horskej záchrannej
sluby a ambulancie Hasièského záchranného zboru
v odbore urgentná medicína.
(2) Poplatok za priebenú aktualizáciu registra za
rok 2014 pod¾a doterajích predpisov zdravotnícky
pracovník uhradí komore príslunej na vedenie registra do 31. januára 2015..

28. V § 102m ods. 7 sa èíslo 2016 nahrádza èíslom
2017.

30. Príloha è. 1 sa dopåòa deviatym bodom, ktorý
znie:
9. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti práva usadi sa a slobody poskytova sluby (Ú. v.
EÚ L 158, 10. 6. 2013)..

29. Za § 102p sa vkladá § 102q, ktorý vrátane nadpisu
znie:

31. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá
vrátane nadpisu znie:

27. V § 102m ods. 2 a 6 a ods. 8 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom 2016.

Èiastka 64

Zbierka zákonov è. 185/2014

Strana 1455

Príloha è. 1a
k zákonu è. 578/2004 Z. z.

PECIALIZOVANÉ AMBULANCIE
1. gynekologická ambulancia,
2. ambulancia zubného lekárstva,
3. ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,
4. ambulancia èe¾ustnej ortopédie,
5. ambulancia vnútorného lekárstva,
6. angiologická ambulancia,
7. ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výivy,
8. endokrinologická ambulancia,
9. gastroenterologická ambulancia,
10. geriatrická ambulancia,
11. hematologická a transfúziologická ambulancia,
12. infektologická ambulancia,
13. ambulancia tropickej medicíny,
14. ambulancia klinickej farmakológie,
15. kardiologická ambulancia,
16. ambulancia klinickej onkológie,
17. ambulancia radiaènej onkológie,
18. ambulancia pracovného lekárstva,
19. nefrologická ambulancia,
20. pneumologicko-ftizeologická ambulancia,
21. reumatologická ambulancia,
22. algeziologická ambulancia,
23. chirurgická ambulancia,
24. ambulancia kardiochirurgická,
25. ambulancia neurochirurgická,
26. ambulancia úrazovej chirurgie,
27. ambulancia plastickej chirurgie,
28. ambulancia cievnej chirurgie,
29. ortopedická ambulancia,
30. urologická ambulancia,
31. mamologická ambulancia,
32. otorinolaryngologická ambulancia,
33. ambulancia hrudníkovej chirurgie,
34. oftalmologická ambulancia,
35. dermatovenerologická ambulancia,
36. neurologická ambulancia,
37. psychiatrická ambulancia,
38. ambulancia detskej psychiatrie,
39. ambulancia klinickej psychológie,
40. ambulancia klinickej logopédie,
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41. ambulancia lieèebnej pedagogiky,
42. ambulancia lekárskej genetiky,
43. ambulancia klinickej imunológie a alergológie,
44. ambulancia fyziatrie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie,
45. ambulancia akupunktúry,
46. ambulancia telovýchovného lekárstva,
47. ambulancia andrológie,
48. ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výivy,
49. ambulancia pediatrickej chirurgie,
50. ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výivy,
51. ambulancia pediatrickej gynekológie,
52. ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,
53. ambulancia pediatrickej kardiológie,
54. ambulancia pediatrickej nefrológie,
55. ambulancia pediatrickej neurológie,
56. ambulancia pediatrickej oftalmológie,
57. ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,
58. ambulancia pediatrickej reumatológie,
59. ambulancia pediatrickej urológie,
60. ambulancia paliatívnej medicíny,
61. ambulancia nukleárnej medicíny,
62. ambulancia dentálnej hygieny,
63. pecializovaná ambulancia Horskej záchrannej sluby,
64. pecializovaná ambulancia Hasièského záchranného zboru..



32. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:
11

Chorvátsko / Hrvatska

Diploma o specijalistièkom
usavravanju

Ministarstvo nadleno za
zdravstvo

.

Doterajie riadky 11 a 30 sa oznaèujú ako riadky 12 a 31.
33. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 1 v riadku 16 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Nemzeti Vizsgabizottság.
34. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 1.10 vkladá nový riadok 1.11, ktorý znie:


1.11

Chorvátsko / Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna
medicina

.

Doterajie riadky 1.11 a 1.30 sa oznaèujú ako riadky 1.12 a 1.31.
35. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 2.10 vkladá nový riadok 2.11, ktorý znie:


2.11

Chorvátsko / Hrvatska

Opæa kirurgija

.

Doterajie riadky 2.11 a 2.30 sa oznaèujú ako riadky 2.12 a 2.31.
36. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 3.10 vkladá nový riadok 3.11, ktorý znie:


3.11

Chorvátsko / Hrvatska

Neurokirurgija

Doterajie riadky 3.11 a 3.30 sa oznaèujú ako riadky 3.12 a 3.31.
37. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 4.10 vkladá nový riadok 4.11, ktorý znie:

.

Èiastka 64


4.11

Chorvátsko / Hrvatska

Zbierka zákonov è. 185/2014

Strana 1457

Ginekologija i opstetricija
.

Doterajie riadky 4.11 a 4.30 sa oznaèujú ako riadky 4.12 a 4.31.
38. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 5.10 vkladá nový riadok 5.11, ktorý znie:


5.11

Chorvátsko / Hrvatska

Opæa interna medicina

.

Doterajie riadky 5.11 a 5.30 sa oznaèujú ako riadky 5.12 a 5.31.
39. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 6.10 vkladá nový riadok 6.11, ktorý znie:
 6.11

Chorvátsko / Hrvatska

Oftalmologija i optometrija

.

Doterajie riadky 6.11 a 6.30 sa oznaèujú ako riadky 6.12 a 6.31.
40. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 7.10 vkladá nový riadok 7.11, ktorý znie:


7.11

Chorvátsko / Hrvatska

Otorinolaringologija

.

Doterajie riadky 7.11 a 7.30 sa oznaèujú ako riadky 7.12 a 7.31.
41. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 8.10 vkladá nový riadok 8.11, ktorý znie:


8.11

Chorvátsko / Hrvatska

Pedijatrija

.

Doterajie riadky 8.11 a 8.30 sa oznaèujú ako riadky 8.12 a 8.31.
42. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 9.10 vkladá nový riadok 9.11, ktorý znie:


9.11

Chorvátsko / Hrvatska

Pulmologija

.

Doterajie riadky 9.11 a 9.30 sa oznaèujú ako riadky 9.12 a 9.31.
43. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 10.10 vkladá nový riadok 10.11, ktorý znie:


10.11

Chorvátsko / Hrvatska

Urologija

.

Doterajie riadky 10.11 a 10.30 sa oznaèujú ako riadky 10.12 a 10.31.
44. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 11.10 vkladá nový riadok 11.11, ktorý znie:


11.11

Chorvátsko / Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

.

Doterajie riadky 11.11 a 11.30 sa oznaèujú ako riadky 11.12 a 11.31.
45. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 12.10 vkladá nový riadok 12.11, ktorý znie:


12.11

Chorvátsko / Hrvatska

Patologija

.

Doterajie riadky 12.11 a 12.30 sa oznaèujú ako riadky 12.12 a 12.31.
46. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 12.23 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte znie: Patologija.
47. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 13.10 vkladá nový riadok 13.11, ktorý znie:


13.11

Chorvátsko / Hrvatska

Neurologija

Doterajie riadky 13.11 a 13.30 sa oznaèujú ako riadky 13.12 a 13.31.
48. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 14.10 vkladá nový riadok 14.11, ktorý znie:

.
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Psihijatrija

.

Doterajie riadky 14.11 a 14.30 sa oznaèujú ako riadky 14.12 a 14.31.
49. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 15.10 vkladá nový riadok 15.11, ktorý znie:


15.11

Chorvátsko / Hrvatska

Klinièka radiologija

.

Doterajie riadky 15.11 a 15.30 sa oznaèujú ako riadky 15.12 a 15.31.
50. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 16.10 vkladá nový riadok 16.11, ktorý znie:


16.11

Chorvátsko / Hrvatska

Onkologija i radioterapija

.

Doterajie riadky 16.11 a 16.30 sa oznaèujú ako riadky 16.12 a 16.31.
51. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 17.10 vkladá nový riadok 17.11, ktorý znie:


17.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 17.11 a 17.30 sa oznaèujú ako riadky 17.12 a 17.31.
52. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 18.10 vkladá nový riadok 18.11, ktorý znie:


18.11

Chorvátsko / Hrvatska

Klinièka mikrobiologija

.

Doterajie riadky 18.11 a 18.30 sa oznaèujú ako riadky 18.12 a 18.31.
53. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 19.10 vkladá nový riadok 19.11, ktorý znie:


19.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 19.11 a 19.30 sa oznaèujú ako riadky 19.12 a 19.31.
54. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 20.10 vkladá nový riadok 20.11, ktorý znie:


20.11

Chorvátsko / Hrvatska

Alergologija i klinièka imunologija

.

Doterajie riadky 20.11 a 20.30 sa oznaèujú ako riadky 20.12 a 20.31.


55. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 21.10 vkladá nový riadok 21.11, ktorý znie:
21.11

Chorvátsko / Hrvatska

Plastièna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

.

Doterajie riadky 21.11 a 21.30 sa oznaèujú ako riadky 21.12 a 21.31.
56. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 22.10 vkladá nový riadok 22.11, ktorý znie:


22.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 22.11 a 22.30 sa oznaèujú ako riadky 22.12 a 22.31.
57. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 23.10 vkladá nový riadok 23.11, ktorý znie:


23.11

Chorvátsko / Hrvatska

Djeèja kirurgija

.

Doterajie riadky 23.11 a 23.30 sa oznaèujú ako riadky 23.12 a 23.31.
58. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 24.10 vkladá nový riadok 24.11, ktorý znie:


24.11

Chorvátsko / Hrvatska

Vaskularna kirurgija

Doterajie riadky 24.11 a 24.30 sa oznaèujú ako riadky 24.12 a 24.31.

.
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59. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 24.27 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte znie: Vascular
surgery.
60. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 25.10 vkladá nový riadok 25.11, ktorý znie:


25.11

Chorvátsko / Hrvatska

Kardiologija

.

Doterajie riadky 25.11 a 25.30 sa oznaèujú ako riadky 25.12 a 25.31.
61. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 25.23 sa vkladá názov pecializaèného odboru v èlenskom táte, ktorý znie: Kardiologija in vaskularna medicina.
62. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 26.10 vkladá nový riadok 26.11, ktorý znie:


26.11

Chorvátsko / Hrvatska

Gastroenterologija

.

Doterajie riadky 26.11 a 26.30 sa oznaèujú ako riadky 26.12 a 26.31.
63. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 27.10 vkladá nový riadok 27.11, ktorý znie:


27.11

Chorvátsko / Hrvatska

Reumatologija

.

Doterajie riadky 27.11 a 27.30 sa oznaèujú ako riadky 27.12 a 27.31.
64. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 27.23 sa vkladá názov pecializaèného odboru v èlenskom táte, ktorý znie: Revmatologija.
65. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 28.10 vkladá nový riadok 28.11, ktorý znie:


28.11

Chorvátsko / Hrvatska

Hematologija

.

Doterajie riadky 28.11 a 28.30 sa oznaèujú ako riadky 28.12 a 28.31.
66. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 28.23 sa vkladá názov pecializaèného odboru v èlenskom táte, ktorý znie: Hematologija.
67. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 29.10 vkladá nový riadok 29.11, ktorý znie:


29.11

Chorvátsko / Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

.

Doterajie riadky 29.11 a 29.30 sa oznaèujú ako riadky 29.12 a 29.31.
68. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 30.10 vkladá nový riadok 30.11, ktorý znie:


30.11

Chorvátsko / Hrvatska

Fizikalna medicina i rehabilitacija

.

Doterajie riadky 30.11 a 30.30 sa oznaèujú ako riadky 30.12 a 30.31.
69. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 30.16 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte znie: Fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás.
70. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 31.10 vkladá nový riadok 31.11, ktorý znie:


31.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 31.11 a 31.30 sa oznaèujú ako riadky 31.12 a 31.31.
71. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 32.10 vkladá nový riadok 32.11, ktorý znie:


32.11

Chorvátsko / Hrvatska

Dermatologija i venerologija

Doterajie riadky 32.11 a 32.30 sa oznaèujú ako riadky 32.12 a 32.31.
72. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 33.10 vkladá nový riadok 33.11, ktorý znie:

.
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-

.

Doterajie riadky 33.11 a 33.30 sa oznaèujú ako riadky 33.12 a 33.31.
73. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 34.10 vkladá nový riadok 34.11, ktorý znie:


34.11

Chorvátsko / Hrvatska

Djeèja i adolescentna psihijatrija

.

Doterajie riadky 34.11 a 34.30 sa oznaèujú ako riadky 34.12 a 34.31.
74. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 35.10 vkladá nový riadok 35.11, ktorý znie:


35.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 35.11 a 35.30 sa oznaèujú ako riadky 35.12 a 35.31.
75. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 36.10 vkladá nový riadok 36.11, ktorý znie:


36.11

Chorvátsko / Hrvatska

Nefrologija

.

Doterajie riadky 36.11 a 36.30 sa oznaèujú ako riadky 36.12 a 36.31.
76. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 37.10 vkladá nový riadok 37.11, ktorý znie:


37.11

Chorvátsko / Hrvatska

Infektologija

.

Doterajie riadky 37.11 a 37.30 sa oznaèujú ako riadky 37.12 a 37.31.
77. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 38.10 vkladá nový riadok 38.11, ktorý znie:


38.11

Chorvátsko / Hrvatska

Javnozdravstvena medicina

.

Doterajie riadky 38.11 a 38.30 sa oznaèujú ako riadky 38.12 a 38.31.
78. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 39.10 vkladá nový riadok 39.11, ktorý znie:


39.11

Chorvátsko / Hrvatska

Klinièka farmakologija s toksikologijom

.

Doterajie riadky 39.11 a 39.30 sa oznaèujú ako riadky 39.12 a 39.31.
79. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 40.10 vkladá nový riadok 40.11, ktorý znie:


40.11

Chorvátsko / Hrvatska

Medicina rada i porta

.

Doterajie riadky 40.11 a 40.30 sa oznaèujú ako riadky 40.12 a 40.31.
80. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 41.10 vkladá nový riadok 41.11, ktorý znie:


41.11

Chorvátsko / Hrvatska

Alergologija i klinièka imunologija

.

Doterajie riadky 41.11 a 41.30 sa oznaèujú ako riadky 41.12 a 41.31.
81. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 42.10 vkladá nový riadok 42.11, ktorý znie:


42.11

Chorvátsko / Hrvatska

Abdominalna kirurgija

.

Doterajie riadky 42.11 a 42.30 sa oznaèujú ako riadky 42.12 a 42.31.
82. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 43.10 vkladá nový riadok 43.11, ktorý znie:


43.11

Chorvátsko / Hrvatska

Nuklearna medicina

.
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Doterajie riadky 43.11 a 43.30 sa oznaèujú ako riadky 43.12 a 43.31.
83. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 43.16 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte znie: Nukleáris medicina.
84. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 44.10 vkladá nový riadok 44.11, ktorý znie:


44.11

Chorvátsko / Hrvatska

Hitna medicina

.

Doterajie riadky 44.11 a 44.30 sa oznaèujú ako riadky 44.12 a 44.31.
85. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 v riadku 44.23 sa vkladá názov pecializaèného odboru v èlenskom táte, ktorý znie: Urgentna medicina.
86. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 45.10 vkladá nový riadok 45.11, ktorý znie:


45.11

Chorvátsko / Hrvatska

.

Maksilofacijalna kirurgija

Doterajie riadky 45.11 a 45.30 sa oznaèujú ako riadky 45.12 a 45.31.
87. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 46.10 vkladá nový riadok 46.11, ktorý znie:


46.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 46.11 a 46.30 sa oznaèujú ako riadky 46.12 a 46.31.
88. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 2 sa za riadok 47.10 vkladá nový riadok 47.11, ktorý znie:


47.11

Chorvátsko / Hrvatska

-

.

Doterajie riadky 47.11 a 47.30 sa oznaèujú ako riadky 47.12 a 47.31.
89. V prílohe è. 3 èasti A písm. b) sa bod 1 dopåòa bodom 1.9., ktorý znie:
1.9. 1. júlom 2013 v Chorvátsku..
90. V prílohe è. 3 èasti A písm. b) sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
9. doklad, z ktorého vyplýva, e získavanie tohto dokladu sa zaèalo na území bývalej Juhoslávie pred 8. októbrom
1991, ak prísluný orgán Chorvátska potvrdil, e táto odborná spôsobilos má na území Chorvátska rovnakú
platnos ako odborná spôsobilos získaná v Chorvátsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by priloené osvedèenie vydané prísluným orgánom Chorvátska, ktoré osvedèuje, e táto osoba v súlade s právnymi
predpismi Chorvátska vykonávala príslunú pecializovanú èinnos v povolaní lekár na území Chorvátska najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto
osvedèenia,.
Doterají bod 9 sa oznaèuje ako bod 10 a doterajie body 9.1. a 9.7. sa oznaèujú ako body 10.1. a 10.7.
91. V prílohe è. 3 èasti A tabu¾ke è. 3 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:


11

Chorvátsko / Hrvatska

Diploma o specijalistièkom
usavravanju

specijalist obiteljske
medicine

.

Doterajie riadky 11 a 30 sa oznaèujú ako riadky 12 a 31.
92. V prílohe è. 3 èasti A sa písmeno d) dopåòa bodom 5, ktorý znie:
5. 1. júlom 2013 v Chorvátsku..
93. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 1 riadok 4 znie:


4

Èesko / Èeská republika

Diplom o specializaci
(v oboru ortodoncie)

1. Institut postgraduálního
vzdìlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

.

94. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:


11

Chorvátsko / Hrvatska

-

-

.
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Doterajie riadky 11 a 30 sa oznaèujú ako riadky 12 a 31.
95. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 1 v riadku 16 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Nemzeti Vizsgabizottság.
96. V prílohe è. 3 èasti B písm. aa) sa bod 1 dopåòa bodom 1.10., ktorý znie:
1.10. 19. júlom 2007 v Èeskej republike.
97. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 2 riadok 4 znie:


4

Èesko / Èeská republika

Diplom o specializaci
(v oboru orální a maxilofaciální
chirurgie)

1. Institut postgraduálního
vzdìlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

.

98. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 2 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:


11

Chorvátsko / Hrvatska

-

-

Doterajie riadky 11 a 30 sa oznaèujú ako riadky 12 a 31.
99. V prílohe è. 3 èasti B tabu¾ke è. 2 v riadku 16 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Nemzeti Vizsgabizottság.
100. V prílohe è. 3 èasti B písm. ba) sa bod 1 dopåòa bodom 1.9., ktorý znie:
1.9. 19. júlom 2007 v Èeskej republike.
Èl. II
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007 Z. z., zákona
è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 34/2011 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z., zákona
è. 313/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 160/2013 Z. z., zákona è. 220/2013 Z. z. a zákona
è. 365/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 13 sa vypúa druhá veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa sa vypúa.
2. § 4 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Oetrovate¾ská starostlivos v zariadeniach sociálnych sluieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately4ab) je poskytnutá správne, ak je
poskytnutá v súlade so tandardnými oetrovate¾skými
postupmi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

4aa) § 22 ods. 1 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
4ab
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

3. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) oetrovate¾ská starostlivos v zariadeniach sociálnych
sluieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.4ab).

4. § 7 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Oetrovate¾skú starostlivos v zariadeniach
sociálnych sluieb4aa) osobám, ktorým sa poskytujú
sociálne sluby v týchto zariadeniach, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych sluieb, ktorí spåòajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b) Oetrovate¾skú starostlivos v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab)
osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí spåòajú podmienky
na výkon zdravotníckeho povolania.7b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 31 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

5. V § 9 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) uvedie v prepúacej správe, ak ide o diea, ktoré je
po narodení prepustené do domáceho prostredia,
meno, priezvisko a adresu veobecného lekára,
ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast,
1. ktorého uviedol zákonný zástupca dieaa ako
zmluvného lekára dieaa,
2. v zdravotnom obvode pod¾a trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieaa zmluvného lekára dieaa neuviedol,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
6. V § 9 ods. 9 písmeno b) znie:
b) ak sa vyaduje pokraèovanie oetrovate¾skej starostlivosti, vyhotoví oetrovate¾skú prepúaciu
správu dòom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súèasou je vyhodnotenie oetrovate¾ského procesu, a bezodkladne ju zale príslunému
veobecnému lekárovi a inému poskytovate¾ovi

.
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oetrovate¾skej starostlivosti a jeden rovnopis odovzdá
tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,.
7. V § 9 ods. 9 písm. c) sa na konci pripája èiarka a tieto
slová: ak sa oetrovate¾ská prepúacia správa vyhotovila pod¾a písmena b).
8. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12a
Doèasná pracovná neschopnos
(1) Doèasnú pracovnú neschopnos osoby posudzuje
a rozhoduje o nej prísluný oetrujúci lekár, ktorým je
a) veobecný lekár (§ 8 ods. 3) alebo lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pod¾a § 12, ak ide
o posudzovanie a rozhodovanie o doèasnej pracovnej
neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo
b) lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti urèený poskytovate¾om, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o doèasnej pracovnej neschopnosti osoby
pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
(2) Ak prísluný oetrujúci lekár rozhodol o doèasnej
pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlaèive14a)
a urèí osobe lieèebný reim.
(3) Doèasná pracovná neschopnos sa zaèína dòom,
v ktorom prísluný oetrujúci lekár zistil chorobu pod¾a
prílohy è. 1, ktorá vyaduje doèasnú pracovnú neschopnos. Ak sa zdravotná starostlivos poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, doèasná pracovná neschopnos sa zaèína nasledujúcim kalendárnym
dòom.
(4) Prísluný oetrujúci lekár môe uzna osobu za doèasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni
na základe lekárskeho nálezu lekárskej sluby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej sluby, ak v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak.
(5) Osoba, ktorej potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti vystavil oetrujúci lekár pod¾a odseku 1
písm. b), je povinná dostavi sa k oetrujúcemu lekárovi
pod¾a odseku 1 písm. a) do troch dní odo dòa jej prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.
(6) Ak to povaha choroby umoòuje, oetrujúci lekár
pod¾a odseku 1 písm. a) môe doèasne práceneschopnej
osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyetrení povoli
vychádzky, ktoré súèasne èasovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a) môe zmeni èas vychádzok, zrui vychádzky a zo závaných dôvodov povoli zmenu miesta pobytu
osoby poèas jej doèasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho poiadania.
(7) Èas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby poèas
jej doèasnej pracovnej neschopnosti oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a) zaznamená, ak ich povolil, na potvrdení o doèasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej
dokumentácii doèasne práceneschopnej osoby.
(8) Ak osoba poèas doèasnej pracovnej neschopnosti
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poberá nemocenské, prísluný oetrujúci lekár jej
vydá na predpísanom tlaèive14a) preukaz o trvaní doèasnej pracovnej neschopnosti k poslednému dòu
kalendárneho mesiaca, ku ktorému doèasná pracovná neschopnos trvá.
(9) Ak sa po ukonèení doèasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorí, prísluný
oetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o doèasnej
pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznaèí údaj pokraèovanie doèasnej pracovnej neschopnosti. Prísluný oetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti odo dòa, ktorý je
uvedený ako deò pracovnej schopnosti osoby na
predchádzajúcom potvrdení o doèasnej pracovnej
neschopnosti. Nové potvrdenie o doèasnej pracovnej
neschopnosti mono vystavi najneskôr v deò, ktorý
je uvedený ako deò pracovnej schopnosti osoby na
predchádzajúcom potvrdení o doèasnej pracovnej
neschopnosti.
(10) Doèasnú pracovnú neschopnos osoby, ktorá
má schválenú iados o udelenie súhlasu pod¾a osobitného zákona14b) na plánovanú ústavnú starostlivos, ktorá sa má poskytnú v cudzine, potvrdzuje
oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a). Oetrujúci
lekár pod¾a odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáe
deò nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine, v ktorom sa má plánovaná ústavná starostlivos
poskytnú, pred dòom nástupu.
(11) Doèasnú pracovnú neschopnos osoby, ktorej
sa má poskytnú ústavná starostlivos v inom èlenskom táte Európskej únie pod¾a osobitného zákona,14c) potvrdzuje oetrujúci lekár pod¾a odseku 1
písm. a). Oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáe deò nástupu do zdravotníckeho zariadenia v inom èlenskom táte Európskej
únie, v ktorom sa má ústavná starostlivos poskytnú, pred dòom nástupu.
(12) Doèasná pracovná neschopnos osoby pod¾a
odsekov 10 a 11 sa zaèína dòom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ktorý urèil poskytovate¾ ústavnej
starostlivosti, u ktorého sa má ústavná starostlivos
poskytnú.
(13) Doèasne práceneschopná osoba pod¾a odsekov 10 a 11 je povinná dostavi sa k oetrujúcemu lekárovi pod¾a odseku 1 písm. a) do troch dní odo dòa
ukonèenia hospitalizácie.
(14) Doèasnú pracovnú neschopnos osoby, ktorej
sa poskytla neodkladná starostlivos spojená s hospitalizáciou v cudzine, potvrdzuje, ak v odseku 15 nie
je ustanovené inak, oetrujúci lekár pod¾a odseku 1
písm. a), ak mu osoba predloila prepúaciu správu
do troch dní odo dòa ukonèenia hospitalizácie v cudzine. Oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a) vystaví potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti
spätne, prièom dátum zaèiatku doèasnej pracovnej
neschopnosti urèí pod¾a prepúacej správy. Ak
zdravotný stav osoby nevyaduje ïaliu doèasnú
pracovnú neschopnos, oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. a) na potvrdení o doèasnej pracovnej ne-
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schopnosti uvedie aj dátum ukonèenia doèasnej pracovnej neschopnosti pod¾a prepúacej správy.
(15) Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivos pod¾a
odseku 14 nadväzuje ústavná starostlivos v Slovenskej
republike, doèasnú pracovnú neschopnos osoby potvrdzuje oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. b). Oetrujúci lekár pod¾a odseku 1 písm. b) vystaví potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti spätne, prièom dátum
zaèiatku doèasnej pracovnej neschopnosti urèí pod¾a
prepúacej správy..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14c znejú:

14a) Napríklad § 233 ods. 2 písm. d) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 43/2004 Z. z.
14b
) § 9f zákona è. 580/2004 Z. z. v znení zákona è. 220/2013 Z. z.
14c
) § 9d zákona è. 580/2004 Z. z. v znení zákona è. 220/2013 Z. z..

9. V § 19 ods. 2 písm. f) sa slová práceneschopnosti
pre chorobu a úraz nahrádzajú slovami pracovnej neschopnosti, údaje o lieèebnom reime.
10. V § 35 ods. 3 sa slovo povolenia nahrádza slovom
súhlasu.
11. V § 39e sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) bezodkladne oznamova charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantaènej organizácii..
12. V § 39e ods. 3 sa za slovo Poskytovate¾ vkladajú
slová pod¾a § 35 ods. 1.
13. § 39e sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 vykonávajúci odber
orgánu, ktorý sa dodáva do iného èlenského tátu Európskej únie, je povinný oznámi charakteristiku orgánu
a charakteristiku darcu príslunému transplantaènému
centru iného èlenského tátu Európskej únie a národnej
transplantaènej organizácii spôsobom pod¾a § 39l, ak ide
o oznámenie doplòujúcich informácií o charakteristike
orgánu a charakteristiku darcu, ktoré neboli oznámené
pred odovzdaním orgánu, s cie¾om, umoni lekárovi rozhodnutie..
14. V § 39f sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
15. Za § 39h sa vkladajú § 39i a 39l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Postup výmeny informácií
v oblasti výmeny orgánov s iným èlenským
tátom Európskej únie
§ 39i
Informácia o charakteristike orgánu
a charakteristike darcu
Národná transplantaèná organizácia oznamuje informáciu o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu
v rozsahu pod¾a § 39e ods. 1 písm. c) ete pred dodaním
orgánu do iného èlenského tátu Európskej únie príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie.
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§ 39j
Informácia potrebná na zabezpeèenie
vysledovate¾nosti orgánu
(1) Národná transplantaèná organizácia oznamuje
príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný, informáciu potrebnú na zabezpeèenie vysledovate¾nosti orgánu v tomto
rozsahu
a) pecifikácia orgánu, ktorá pozostáva z anatomického opisu orgánu vrátane jeho typu, prípadne
jeho polohy v tele a údaje, èi ide o celý orgán alebo
èas orgánu so spresnením laloku alebo segmentu
orgánu,
b) identifikaèné èíslo darcu v súlade s identifikaèným systémom darcov a príjemcov,
c) dátum odberu orgánu,
d) názov a kontaktné údaje poskytovate¾a pod¾a § 35
ods. 1, ktorý vykonal odber orgánu.
(2) Národná transplantaèná organizácia oznamuje
príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, informáciu potrebnú na zabezpeèenie vysledovate¾nosti orgánu
v tomto rozsahu
a) identifikaèné èíslo príjemcu v súlade s identifikaèným systémom darcov a príjemcov alebo doklad
o likvidácii orgánu, ak sa orgán nepouije na
transplantáciu,
b) dátum transplantácie, ak sa orgán pouil na
transplantáciu,
c) názov a kontaktné údaje poskytovate¾a pod¾a § 35
ods. 1, ktorý orgán transplantoval.
§ 39k
Hlásenie závanej neiaducej reakcie
alebo závanej neiaducej udalosti
(1) Ak národná transplantaèná organizácia príjme
informáciu o závanej neiaducej reakcii alebo závanej neiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, e súvisí s orgánom, ktorý bol prijatý z iného
èlenského tátu Európskej únie, bezodkladne túto
informáciu oznámi príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý,
a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú správu
pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti pod¾a prílohy è. 1a.
(2) Ak národná transplantaèná organizácia príjme
informáciu o závanej neiaducej reakcii alebo závanej neiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, e súvisí s darcom, ktorého orgán bol dodaný
inému èlenskému tátu Európskej únie, bezodkladne túto informáciu oznámi príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kam bol orgán
dodaný, a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú
správu pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti pod¾a prílohy è. 1a.
(3) Ak sa po prvej správe pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej
udalosti vyskytnú doplòujúce informácie, tieto ná-
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rodná transplantaèná organizácia ïalej bezodkladne
oznamuje príslunému orgánu iného èlenského tátu
Európskej únie, kde bol orgán odobratý, alebo príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kam
bol orgán dodaný.
(4) Národná transplantaèná organizácia odovzdá spoloènú závereènú správu o závaných neiaducich reakciách alebo závaných neiaducich udalostiach pod¾a prílohy è. 1b spravidla do troch mesiacov odo dòa prijatia
prvej správy pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný. Národná transplantaèná organizácia
oznamuje informácie na úèely vypracovania spoloènej závereènej správy o závaných neiaducich reakciách alebo
závaných neiaducich udalostiach príslunému orgánu
iného èlenského tátu Európskej únie, ktorý dodal orgán
na transplantáciu. Národná transplantaèná organizácia
vypracuje spoloènú závereènú správu o závaných neiaducich reakciách alebo závaných neiaducich udalostiach po prijatí vetkých informácií od prísluných orgánov dotknutých iných èlenských tátov Európskej únie.
§ 39l
Spoloèné pravidlá postupu
pri výmene informácií pod¾a § 39i a 39j
a hlásenia pod¾a § 39k
(1) Národná transplantaèná organizácia oznamuje informáciu pod¾a § 39i a 39j a podáva hlásenie pod¾a § 39k
v písomnej forme elektronickými prostriedkami alebo faxom v jazyku zrozumite¾nom odosielate¾ovi aj adresátovi;
ak takýto jazyk nie je, v jazyku vzájomne dohodnutom
medzi odosielate¾om a adresátom alebo ak takýto jazyk
nie je, v anglickom jazyku.
(2) Informácia pod¾a § 39i a 39j a hlásenie pod¾a § 39k
obsahuje
a) dátum a èas odoslania informácie alebo hlásenia,
b) kontaktné údaje osoby zodpovednej za oznámenie informácie alebo podanie hlásenia,
c) upozornenie v tomto znení: Obsahuje osobné údaje.
Musí sa chráni pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom..
(3) Národná transplantaèná organizácia uchováva informáciu pod¾a § 39i a 39j a hlásenie pod¾a § 39k a poskytuje ich na základe iadosti.
(4) Národná transplantaèná organizácia potvrdí prijatie informácie pod¾a § 39i a 39j a hlásenia pod¾a § 39k jej
odosielate¾ovi v súlade s poiadavkami pod¾a odsekov 1
a 2.
(5) Národná transplantaèná organizácia môe v naliehavých prípadoch oznámi alebo prija informáciu pod¾a
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§ 39i a 39j a poda alebo prija hlásenie pod¾a § 39k aj
v ústnej forme. Takto oznámená informácia a podané
hlásenie sa musí následne oznámi spôsobom pod¾a
odsekov 1 a 4 a § 39i a 39k..
16. V § 45 sa odsek 1 dopåòa písmenom ab), ktoré
znie:
ab) urèuje poskytovate¾a, u ktorého je zdravotnícky
pracovník povinný podrobi sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 52aaa znie:

52aaa) § 32 ods. 6 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 185/2014 Z. z..

17. V § 45 ods. 3 písm. e) sa za slovo tátmi vkladajú slová Európskej únie.
18. V § 45 sa odsek 3 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) pri výmene orgánov s inými èlenskými tátmi Európskej únie nepretrite a bezodkladne prijíma
a oznamuje informáciu pod¾a § 39i a 39j a prijíma
a podáva hlásenie pod¾a § 39k príslunému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie pod¾a
§ 39i a 39l..
19. V § 45 ods. 6 písm. e), h), i) a k) sa za slovo tátu vkladajú slová Európskej únie.
20. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) urèuje poskytovate¾a, u ktorého je zdravotnícky
pracovník povinný podrobi sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa).
21. Za § 49c sa vkladajú § 49d a 49e, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 49d
Vzah k správnemu poriadku
Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.55)
§ 49e
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
Potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti vydané pred 1. júlom 2014 sa povauje za potvrdenie
o doèasnej pracovnej neschopnosti vydané pod¾a
tohto zákona v znení úèinnom od 1. júla 2014..
Poznámka pod èiarou k odkazu 55 znie:

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

Strana 1466

Zbierka zákonov è. 185/2014

Èiastka 64

22. Za prílohu è. 1 sa vkladajú prílohy è. 1a a 1b,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1a
k zákonu è. 576/2004 Z. z.

PRVÁ SPRÁVA PRE PRÍPADY HLÁSENIA ZÁVANEJ NEIADUCEJ REAKCIE
ALEBO ZÁVANEJ NEIADUCEJ UDALOSTI
Prvá správa pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti obsahuje tieto
údaje:
1. Èlenský tát Európskej únie podávajúci hlásenie
2. Identifikaèné èíslo prvej správy: tát [kód krajiny56)]/vnútrotátne èíslo
3. Kontaktné údaje subjektu podávajúceho hlásenie (prísluný orgán alebo poverený subjekt v èlenskom táte Európskej únie podávajúcom hlásenie): telefónne èíslo, e-mailová adresa, prípadne faxové èíslo
4. Centrum/organizácia podávajúca hlásenie
5. Kontaktné údaje koordinátora/kontaktnej osoby (transplantaèné centrum/centrum vykonávajúce odber v èlenskom táte Európskej únie podávajúcom hlásenie): telefónne èíslo, e-mailová adresa, prípadne faxové èíslo
6. Dátum a èas hlásenia (rrrr/mm/dd/hh/mm)
7. Èlenský tát Európskej únie vykonávajúci odber orgánu na úèely transplantácie
8. Identifikaèné èíslo darcu v súlade s identifikaèným systémom darcov a príjemcov
9. Vetky èlenské táty Európskej únie, kam bol orgán dodaný (ak sú známe)
10. Identifikaèné èíslo príjemcu v súlade s identifikaèným systémom darcov a príjemcov
11. Dátum a èas závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti (rrrr/mm/dd/hh/mm)
12. Dátum a èas odhalenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti (rrrr/mm/dd/hh/mm)
13. Popis závanej neiaducej reakcie alebo závanej neiaducej udalosti
14. Okamité opatrenia, ktoré sa prijali/navrhli
Príloha è. 1b
k zákonu è. 576/2004 Z. z.

SPOLOÈNÁ ZÁVEREÈNÁ SPRÁVA O ZÁVANÝCH NEIADUCICH REAKCIÁCH
ALEBO ZÁVANÝCH NEIADUCICH UDALOSTIACH
Spoloèná závereèná správa o závaných neiaducich reakciách alebo závaných neiaducich udalostiach obsahuje
tieto údaje:
1. Èlenský tát Európskej únie podávajúci hlásenie
2. Identifikaèné èíslo správy: tát [kód krajiny56)]/vnútrotátne èíslo
3. Kontaktné údaje subjektu podávajúceho hlásenie: telefónne èíslo, e-mailová adresa, prípadne faxové èíslo
4. Dátum a èas hlásenia (rrrr/mm/dd/hh/mm)
5. Identifikaèné èíslo(-a) prvej správy (prvých správ) pre prípady hlásenia závanej neiaducej reakcie alebo závanej
neiaducej udalosti pod¾a prílohy è. 1a
6. Opis prípadu
7. Dotknuté èlenské táty Európskej únie
8. Výsledok preetrovania a koneèný záver
9. Prijaté preventívne a nápravné opatrenia
10. Záver/následné opatrenia, ak sa poadujú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 56 znie:

56)STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich èastí.
Èas 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (01 0190)..

23. Príloha è. 3 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informaèné postupy na
výmenu ¾udských orgánov urèených na transplantáciu medzi èlenskými tátmi (Ú. v. EÚ L 275, 10. 10. 2012)..
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Èl. III

§ 48a

Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 81/2009 Z. z., zákona è. 402/2009 Z. z., zákona
è. 34/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 220/2013 Z. z. a zákona
è. 365/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Zruujú sa:
1. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych
sluieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych sluieb v znení vyhláky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. 244/2011
Z. z.
2. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately..

1. § 3 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne uhrádzajú zdravotné výkony oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb11g) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately11h) pod¾a prílohy è. 7..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11g a 11h znejú:

11g) § 22 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
11h
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

2. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

3. V prílohe è. 2 Náplò preventívnych prehliadok,
èasti Zoznam výkonov, pre názov výkonu 1. preventívna prehliadka  bazálne vyetrenie novorodenca,
indikaèné obmedzenie znie: vykonáva sa v domácom prostredí do troch pracovných dní od doruèenia
prepúacej správy dieaa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia..
4. Zákon sa dopåòa prílohou è. 7, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha è. 7
k zákonu è. 577/2004 Z. z.

ZDRAVOTNÉ VÝKONY OETROVATE¼SKEJ STAROSTLIVOSTI
V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUIEB
A ZARIADENIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
1. Zdravotný výkon è. 3416 Aplikácia lieèiva intra muskulárne, sub cutánne
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu lieèiva, kontrolu lieèiva, prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, samotnú aplikáciu lieèiva,
kontrolu podania lieèiva, starostlivos o pomôcky, sledovanie pacienta po podaní lieèiva vrátane sledovania úèinku lieèiva po jeho podaní a zápis do dokumentácie.
2. Zdravotný výkon è. 3419 Príprava a podávanie infúzie
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu ordinovanej infúzie, kontrolu lieèiv, prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, zmeranie krvného tlaku a pulzu pred infúznou terapiou, samotnú aplikáciu, kompletné sledovanie pacienta poèas podávania
infúznej lieèby, kontrolu podania infúzie, zmeranie krvného tlaku po podaní infúzie, starostlivos o pomôcky, sledovanie pacienta po podaní infúzie vrátane sledovania úèinku po podaní infúzie a zápis do dokumentácie.
3. Zdravotný výkon è. 3426 Odsávanie pacienta
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, sledovanie dychovej frekvencie pred výkonom, samotné odsávanie a starostlivos o tracheostómiu, sledovanie pacienta poèas odsávania, kontrolu pacienta po výkone, zmeranie dychu po výkone, starostlivos o pomôcky, sledovanie pacienta po výkone vrátane polohovania pacienta
a zápis do dokumentácie.
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4. Zdravotný výkon è. 3422b Oetrovanie dekubitu do 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie pouitého obväzu, oèistenie rany vrátane oèistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivos o pomôcky po výkone, sledovanie
pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
5. Zdravotný výkon è. 3422c Oetrovanie dekubitu nad 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie pouitého obväzu, oèistenie rany vrátane oèistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivos o pomôcky po výkone, sledovanie
pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
6. Zdravotný výkon è. 3411 Èistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, sledovanie dychovej frekvencie pred výkonom, samotné èistenie a dezinfekciu tracheálnej kanyly, sledovanie pacienta poèas odsávania, kontrolu pacienta po výkone, zmeranie dychu po výkone, starostlivos o pomôcky, sledovanie pacienta po výkone vrátane polohovania pacienta a zápis do dokumentácie.
7. Zdravotný výkon è. 3404 Výiva pacienta sondou
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie. Výkon sa vykáe len v prípade, e vzh¾adom na zdravotný stav pacienta musí
by podávaná strava pomocou nasogastrickej sondy v prípade, e pacient nie je schopný prijíma potravu sám.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, prípravu pacienta, edukáciu pacienta, samotné zavedenie nasogastrickej sondy, kontrolu správneho zavedenia nasogastrickej sondy, zaistenie nasogastrickej sondy, starostlivos o pomôcky
po výkone, sledovanie pacienta po výkone, starostlivos o sondu a zápis do dokumentácie.
8. Zdravotný výkon è. 3423a Preväz rany ve¾kosti do 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie pouitého obväzu, oèistenie rany vrátane oèistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivos o pomôcky po výkone, sledovanie
pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
9. Zdravotný výkon è. 3423b Preväz rany ve¾kosti nad 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný veobecným lekárom, môe by jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu
frekvenciu na urèité èasové obdobie.
Výkon zahàòa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie pouitého obväzu, oèistenie rany vrátane oèistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivos o pomôcky po výkone, sledovanie
pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie..
Èl. IV
Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z. a zákona
è. 153/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 9 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom 2016.
Èl. V
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z.,
zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z.,
zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z.,
zákona è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
zákona è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z.,
zákona è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z.,
zákona è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z.,
zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z.,
zákona è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
zákona è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z.,
zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z.,
zákona è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z.,
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zákona è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z. a zákona
è. 463/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 10a ods. 5 sa vypúajú slová vyhotoví a.
2. V § 25 sa vypúa odsek 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 55a.
3. V nadpise § 38c sa slová 1. júla 2014 nahrádzajú
slovami 1. septembra 2015.
4. V § 38c ods. 1 sa slová 31. decembra 2015 nahrádzajú slovami 31. decembra 2016.
5. V § 38c ods. 3 sa slová 30. júna 2014 nahrádzajú
slovami 31. augusta 2015.
Èl. VI
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z., zákona
è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 313/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová § 7 vkladajú slová a
§ 7a.
2. V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo starostlivosti8)
vkladajú slová a zariadeniam sociálnych sluieb14a) a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately14b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
14a) § 22 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene

a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
14b
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

3. V § 6 ods. 4 písmeno h) znie:
h) uverejni na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného
zdravotného poistenia, ktoré zdravotná poisovòa uzatvorila s poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti (§ 7),
zariadeniami sociálnych sluieb14a) a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b)
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(§ 7a), vrátane príloh a dodatkov k zmluvám vrátane príloh do 30 dní odo dòa uzavretia takejto
zmluvy alebo dodatkov k zmluvám; ak sú súèasou zmluvy osobné údaje, tieto sa okrem mena,
priezviska alebo názvu a sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych
sluieb14a) alebo zariadenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately14b) nezverejòujú,.
4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 7a
Uzatváranie zmlúv o poskytovaní
oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach
sociálnych sluieb a v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1) Zdravotná poisovòa môe uzatvára zmluvy
o poskytovaní oetrovate¾skej starostlivosti so zariadením sociálnych sluieb14a) a so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.14b)
(2) Rozsah úhrady zdravotných výkonov oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnych
sluieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately14b) ustanovuje osobitný
predpis.24b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:
24b) Príloha è. 7 k zákonu è. 577/2004 Z. z. v znení zákona
è. 185/2014 Z. z..

5. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Zdravotná poisovòa vykonáva
kontrolnú èinnos aj v zariadeniach sociálnych sluieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, s ktorými má uzatvorenú zmluvu pod¾a § 7a ods. 1..
6. V § 9 ods. 4 a ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: a § 7a.
7. § 9 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Na vykonávanie kontrolnej èinnosti v zariadeniach sociálnych sluieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) sa
primerane vzahujú ustanovenia odsekov 4 a 9..
8. V § 15 ods. 1 písm. s) sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. h).
9. V § 18 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slová (§ 50
ods. 2, 3 a 6) nahrádzajú slovami (§ 50 ods. 2, 3
a 7).
10. V § 18 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) vykonáva doh¾ad nad poskytovaním oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnych
sluieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) tým, e dohliada na
správne poskytovanie oetrovate¾skej starostlivosti,40a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 4 a 7)
1. ukladá sankcie,

Strana 1470

Zbierka zákonov è. 185/2014

2. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnos prija opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov,.
Doterajie písmená c) a m) sa oznaèujú ako písmená d)
a n).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 4 ods. 6 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona è. 185/2014
Z. z..

11. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
§ 47a
Na výkon doh¾adu nad poskytovaním oetrovate¾skej
starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately14b) sa primerane vzahujú ustanovenia § 43 a
47..
12. V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak úrad pri výkone doh¾adu nad poskytovaním
oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnych
sluieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately14b) zistí, e oetrovate¾ská starostlivos nebola poskytnutá správne,40a) alebo ak úrad zistí
poruenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, pod¾a
závanosti zistených nedostatkov a ich následkov môe
uloi zariadeniu sociálnych sluieb pokutu (§ 64
ods. 4)..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
13. V § 50 ods. 7 sa za slová odseku 2 písm. a) vkladajú slová a odseku 4.
14. V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Úrad môe uloi zariadeniu sociálnych sluieb14a)
a zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately14b) za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 pokutu a do výky 9 958 eur..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
15. V § 64 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 4.
16. V § 65 ods. 2 sa slová § 64 ods. 4 a 6 nahrádzajú
slovami § 64 ods. 5 a 7.
Èl. VII
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 332/2010 Z. z., zákona
è. 551/2010 Z. z., zákona è. 50/2012 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z. a zákona
è. 485/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 22 vrátane nadpisu znie:
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§ 22
Oetrovate¾ská starostlivos v zariadení
(1) Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 môe okrem poskytovania sociálnych sluieb pod¾a tohto zákona poskytova oetrovate¾skú starostlivos,23a)
ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spåòajúci
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.23b)
(2) Zdravotné výkony oetrovate¾skej starostlivosti
ustanovené osobitným predpisom23c) sa uhrádzajú
na základe verejného zdravotného poistenia, ak má
zariadenie pod¾a odseku 1 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb.23d)
(3) Ak zariadenie pod¾a odseku 1 poskytuje oetrovate¾skú starostlivos uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanovi najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za
odborné poskytovanie oetrovate¾skej starostlivosti
(ïalej len zodpovedná osoba).
(4) Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, má päroènú odbornú prax a má odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
a) v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite, ak ide o zariadenia pod¾a odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna sluba plnoletým fyzickým osobám,
b) v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii alebo v pecializaènom odbore
oetrovate¾ská starostlivos v komunite, ak ide
o zariadenia pod¾a odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna sluba deom.
(5) Zodpovedná osoba musí by v pracovnom pomere k zariadeniu a èinnos zodpovednej osoby môe
vykonáva len v jednom zariadení.
(6) Zodpovedná osoba nesmie vykonáva èinnos
odborného zástupcu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
(7) Zdravotné výkony pod¾a odseku 2, ak ide o zariadenia pod¾a odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna sluba plnoletým fyzickým osobám, vykonáva
sestra so pecializáciou v pecializaènom odbore
oetrovate¾ská starostlivos v odboroch vnútorného
lekárstva alebo so pecializáciou v pecializaènom
odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite alebo
so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii.
(8) Zdravotné výkony pod¾a odseku 2, ak ide o zariadenia pod¾a odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna sluba deom, vykonáva sestra so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská
starostlivos v pediatrii alebo so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite alebo so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii alebo
sestra s vyím odborným vzdelaním v tudijnom odbore diplomovaná detská sestra.
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(9) Zariadenie pod¾a odseku 1, ktoré poskytuje oetrovate¾skú starostlivos, musí
a) poskytova oetrovate¾skú starostlivos správne,
b) ma základné materiálno-technické vybavenie pod¾a
prílohy è. 9,
c) vies oetrovate¾skú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej oetrovate¾skej starostlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23d znejú:
23a) § 7 ods. 8 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 185/2014 Z. z.
23b
) § 31 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23c
) Príloha è. 7 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
23d
) § 7a ods. 1 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2014 Z. z..

2. V § 71 odsek 4 znie:
(4) Rozsah úhrady zdravotných výkonov oetrovate¾skej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje osobitný predpis.23c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37 sa vypúa.
3. Za § 110u sa vkladá § 110v, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 110v
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
(1) Ak zariadenie pod¾a § 22 ods. 1, v ktorom sa
poskytuje sociálna sluba plnoletým fyzickým osobám, nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spåòa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4
písm. a), èinnos zodpovednej osoby v tomto zariadení môe vykonáva aj fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom
odbore oetrovate¾stvo, má päroènú odbornú prax
a má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore psychiatria alebo v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v odboroch vnútorného lekárstva,
najdlhie vak do 1. júla 2017.
(2) Ak zariadenie pod¾a § 22 ods. 1, v ktorom sa
poskytuje sociálna sluba deom, nemá v pracovnom
pomere fyzickú osobu, ktorá spåòa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4 písm. b), èinnos zodpovednej
osoby v tomto zariadení môe vykonáva aj fyzická
osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, má
päroènú odbornú prax a má odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore psychiatria, najdlhie vak do
1. júla 2017..
4. Zákon sa dopåòa prílohou è. 9, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha è. 9
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
NA POSKYTOVANIE OETROVATE¼SKEJ STAROSTLIVOSTI
a) tlakomer a fonendoskop,
b) glukomer,
c) teplomer,
d) ústne lopatky,
e) emitná miska,
f) krajèírsky centimeter,
g) jednorazové ihly, jednorazové striekaèky, i. v. kanyly,
h) Esmarchovo ovínadlo,
i) tampóny na dezinfekciu koe,
j) dezinfekèný roztok,
k) indikátorové papieriky na vyetrenie moèu,
l) sterilné a nesterilné tvorce,
m) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nonice, peán),
n) sterilné a nesterilné ovínadlá,
o) preväzové nonice,
p) leukoplast,
q) jednorazové podloky,
r) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
s) ochranná tvárová maska,
t) dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
u) pomôcky na podávanie infúznej lieèby,
v) odsávaèka a sterilné odsávacie katétre,
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w) sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekaèky,
x) chladnièka na lieèivá,
y) skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
z) kartoteèná skrinka..
Èl. VIII
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 215/2008 Z. z., zákona
è. 466/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z. a zákona
è. 180/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 47a vrátane nadpisu znie:
§ 47a
Oetrovate¾ská starostlivos v zariadení
(1) Zariadenie pod¾a § 45 ods. 1 môe poskytova oetrovate¾skú starostlivos,38b) ktorú poskytujú zamestnanci
zariadenia spåòajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.38c)
(2) Zdravotné výkony oetrovate¾skej starostlivosti
ustanovené osobitným predpisom38d) sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak má zariadenie
pod¾a odseku 1 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní oetrovate¾skej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.38e)
(3) Ak zariadenie pod¾a odseku 1 poskytuje oetrovate¾skú starostlivos uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanovi najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie
oetrovate¾skej starostlivosti (ïalej len zodpovedná osoba).
(4) Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá získala
vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, má päroènú odbornú prax a má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore oetrovate¾ská
starostlivos v pediatrii alebo v pecializaènom odbore
oetrovate¾ská starostlivos v komunite.
(5) Zodpovedná osoba musí by v pracovnom pomere
k zariadeniu a èinnos zodpovednej osoby môe vykonáva len v jednom zariadení.
(6) Zodpovedná osoba nesmie vykonáva èinnos odborného zástupcu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
(7) Zdravotné výkony v zariadení pod¾a odseku 2 vykonáva sestra so pecializáciou v pecializaènom odbore
oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii, so pecializáciou

v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos
v komunite alebo so pecializáciou v pecializaènom
odbore oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii.
(8) Zariadenie pod¾a odseku 1, ktoré poskytuje
oetrovate¾skú starostlivos, musí
a) poskytova oetrovate¾skú starostlivos správne,
b) ma základné materiálno-technické vybavenie
pod¾a prílohy,
c) vies oetrovate¾skú dokumentáciu v rozsahu
poskytovanej oetrovate¾skej starostlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 38b a 38e znejú:

38b) § 7 ods. 8 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 185/2014 Z. z.
38c
) § 31 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
38d
) Príloha è. 7 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 185/2014
Z. z.
38e
) § 7a ods. 1 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 185/2014 Z. z..

2. Za § 100j sa vkladá § 100k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100k
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
Ak zariadenie pod¾a § 45 ods. 1 nemá v pracovnom
pomere fyzickú osobu, ktorá spåòa podmienky ustanovené v § 47a ods. 4, èinnos zodpovednej osoby
v tomto zariadení môe vykonáva aj fyzická osoba,
ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, má päroènú
odbornú prax a má odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore psychiatria, najdlhie vak do 1. júla
2017..
3. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu è. 305/2005 Z. z.

ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
NA POSKYTOVANIE OETROVATE¼SKEJ STAROSTLIVOSTI
a) tlakomer a fonendoskop,
b) glukomer,
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c) teplomer,
d) ústne lopatky,
e) emitná miska,
f) krajèírsky centimeter,
g) jednorazové ihly, jednorazové striekaèky, i. v. kanyly,
h) Esmarchovo ovínadlo,
i) tampóny na dezinfekciu koe,
j) dezinfekèný roztok,
k) indikátorové papieriky na vyetrenie moèu,
l) sterilné a nesterilné tvorce,
m) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nonice, peán),
n) sterilné a nesterilné ovínadlá,
o) preväzové nonice,
p) leukoplast,
q) jednorazové podloky,
r) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
s) ochranná tvárová maska,
t) dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
u) pomôcky na podávanie infúznej lieèby,
v) odsávaèka a sterilné odsávacie katétre,
w) sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekaèky,
x) chladnièka na lieèivá,
y) skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
z) kartoteèná skrinka..
Èl. IX

Èl. XI

Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 244/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z. a zákona è. 220/2013 Z. z. sa
mení takto:

Zákon è. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieaa a príspevku na viac súèasne narodených detí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:

V § 143c ods. 1 a 3 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom
2016.
Èl. X
Zákon è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) plní úlohy certifikaènej autority36) pre preukaz poistenca s elektronickým èipom a zabezpeèuje jeho vyhotovenie..

V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je
v rozpore s ustanovením osobitného predpisu
o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 9 ods. 6 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. XII

2. V § 15 ods. 4 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom 2016.
3. V èl. X sa slová 1. júla 2014 nahrádzajú slovami
1. septembra 2015 a èíslo 2016 sa nahrádza èíslom
2017.

Tento zákon nadobúda úèinnos 30. júna 2014
okrem èl. I a IV, èl. VI a IX a èl. XI, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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186
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 481/2011 Z. z., ktorým sa
ustanovuje maximálna intenzita investiènej pomoci a výka investiènej pomoci pod¾a formy
investiènej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch pod¾a jednotlivých regiónov
Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 43/2013 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 1 zákona
è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 231/2011 Z. z.
nariaïuje:

a najviac 5 miliónov eur pre investièný zámer v oblasti technologického centra.

Èl. I

§ 5

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 481/2011
Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investiènej pomoci a výka investiènej pomoci pod¾a formy investiènej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch pod¾a
jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 43/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(1) Ustanovenia § 4 sa nepouijú na investièný zámer v
a) priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výka oprávnených nákladov je najmenej 50 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa
vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,
b) oblasti technologického centra, ktorého výka
oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur
a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 80 nových pracovných miest.

1. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraïujú pod¾a miery
nezamestnanosti1) do týchto zón:
a) zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyou ako
135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej
republike,
b) zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyou ako
100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
c) zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100
% priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.
(2) Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vdy zaraïujú do zóny C..
2. V § 2 sa vypúa odsek 3.
3. V § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa slová pod¾a prílohy è. 1
v zóne A v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky
nahrádzajú slovami uplatnite¾nej v danej oblasti pod¾a mapy regionálnej pomoci na roky 2014 a 2020.
4. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová najviac vak 10 miliónov eur pre investièný zámer v priemyselnej výrobe

5. § 5 znie:

(2) Celková výka investiènej pomoci na investièný
zámer pod¾a odseku 1 sa vypoèítava v súlade s Usmerneniami o regionálnej tátnej pomoci na roky 2014 a
2020.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Usmernenia o regionálnej tátnej pomoci na roky 2014  2020
(Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013)..

6. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 6b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. júla 2014
Maximálna intenzita investiènej pomoci a výka
investiènej pomoci pod¾a formy investiènej pomoci
pod¾a tohto nariadenia v znení úèinnom od 1. júla
2014 sa pouije aj na investiènú pomoc, o ktorej sa
nerozhodlo do 30. júna 2014..
7. Prílohy è. 1 a 5 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIÈNEJ POMOCI V ZÓNACH
POD¼A MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna

Priemyselná
výroba

Technologické
centrum

A
B
C

35 %
35 %
25 %

35 %
35 %
25 %

Centrum
strategických
sluieb
35 %
35 %
25 %

Cestovný ruch
35 %
35 %
25 %

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH POD¼A
MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna

Priemyselná
výroba

Technologické
centrum

A
B
C

15 %
10 %
neposkytuje sa

20 %
20 %
20 %

Centrum
strategických
sluieb
neposkytuje sa
neposkytuje sa
neposkytuje sa

Cestovný ruch
15 %
10 %
neposkytuje sa

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝKA Ú¼AVY NA DANI Z PRÍJMOV V ZÓNACH POD¼A
MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna

Priemyselná výroba

Technologické
centrum

A
B
C

35 %
35 %
25 %

35 %
35 %
25 %

Centrum
strategických
sluieb
35 %
35 %
25 %

Cestovný ruch
35 %
35 %
25 %

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO
V ZÓNACH POD¼A MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna

Priemyselná výroba

Technologické
centrum

A
B
C

6 000 eur
4 000 eur
neposkytuje sa

8 000 eur
8 000 eur
8 000 eur

Centrum
strategických
sluieb
6 000 eur
6 000 eur
6 000 eur

Cestovný ruch
6 000 eur
4 000 eur
neposkytuje sa
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTE¼NÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ
PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIIU, AKO JE VEOBECNÁ HODNOTA
MAJETKU V ZÓNACH POD¼A MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna

Priemyselná výroba

Technologické
centrum

A
B
C

35 %
35 %
25 %

35 %
35 %
25 %

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Robert Fico v. r.

Centrum
strategických
sluieb
35 %
35 %
25 %

Cestovný ruch
35 %
35 %
25 %

.
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187
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40 ods. 1
písm. e) a i) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových
odvetviach ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 193/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom
do výky úroku rovnajúceho sa aritmetickému prie-

meru hodnôt mesaèných priemerov ukazovate¾a
12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa
predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v èasti Euribor
rates..
2. V § 21 ods. 2 písm. e) sa slová 18, 21 a 23 nahrádzajú slovami 16, 18, 21 a 23.
3. V § 24 sa vypúa odsek 4.
4. Príloha è. 16 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 16
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje dodávate¾a plynu o dodávke plynu vetkým odberate¾om plynu
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Rok:
È. r.

Oznaèenie tarifnej skupiny
prevádzkovate¾a distribuènej
siete, do ktorej je odberate¾
plynu pripojený

Poèet odberných
miest zaradených
do tarifnej skupiny

Mnostvo v m3

Mnostvo v kWh

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Spolu

Tabu¾ka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabu¾ke:
Za rok t-2 sa uvedú skutoèné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoèné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
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V tabu¾ke sa uvedú vetci odberatelia plynu, pre ktorých dodávate¾ plynu v príslunom roku zabezpeèuje dodávky
plynu, v èlenení pod¾a ich zaradenia do tarifných skupín prevádzkovate¾a distribuènej siete, do ktorej sú odberné
miesta pripojené.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

Telefónne èíslo

Telefónne èíslo

Podpis

Podpis

Dátum

Dátum

.

5. Príloha è. 20 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 20
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávate¾a plynu domácnostiam pod¾a § 19 ods. 2
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Obdobie:

Dodávka plynu
pre domácnosti
v tisícoch eur
ON

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovate¾ných
dodávok (503)
Sluby (51x)
z toho opravy a údrba (511)
Osobné náklady (52x)
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem
odpisov)
z toho dane a poplatky (53x)
ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finanèné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
z toho vlastné opravy
vlastná doprava a mechanizácia
reijné náklady

CN

Spoloèné náklady;
z toho podiel dodávky
plynu pre domácnosti
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur
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Celkové druhotné náklady
Spolu náklady vrátane odpisov
Tabu¾ka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabu¾ke:
Za rok t-2 sa uvedú skutoèné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoèné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM  dlhodobý hmotný majetok
DNM  dlhodobý nehmotný majetok
ON  oprávnené náklady
CN  celkové náklady
Spoloèné náklady  náklady, ktoré sa nedajú priamo priradi k regulovanej èinnosti; na ich uplatnenie sa pouije pomer plánovaných trieb (výnosov) za jednotlivé èinnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania,
k celkovým trbám (výnosom).

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

Telefónne èíslo

Telefónne èíslo

Podpis

Podpis

Dátum

Dátum

.

6. Príloha è. 23 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 23
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávate¾a plynu malému podniku pod¾a § 22 ods. 1
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Obdobie:

Dodávka plynu
malému podniku
v tisícoch eur

ON
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovate¾ných
dodávok (503)
Sluby (51x)
z toho opravy a údrba (511)
Osobné náklady (52x)
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem
odpisov)
z toho dane a poplatky (53x)

CN

Spoloèné
náklady  podiel
na dodávke
plynu malému
podniku
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur
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ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finanèné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
z toho vlastné opravy
vlastná doprava a mechanizácia
reijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
Tabu¾ka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabu¾ke:
Za rok t-2 sa uvedú skutoèné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoèné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM  dlhodobý hmotný majetok
DNM  dlhodobý nehmotný majetok
ON  oprávnené náklady
CN  celkové náklady
Spoloèné náklady  náklady, ktoré sa nedajú priamo priradi k regulovanej èinnosti; na ich uplatnenie sa pouije pomer plánovaných trieb (výnosov) za jednotlivé èinnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania,
k celkovým trbám (výnosom).

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

Telefónne èíslo

Telefónne èíslo

Podpis

Podpis

Dátum

Dátum

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

Jozef Holjenèík v. r.

.
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188
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a èistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 1 písm. a) a e) a h) a l) zákona è. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania a èistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9 sa slovo JPI nahrádza slovom JPIt.
2. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ak sa mnostvo dodanej pitnej vody alebo mnostvo odvedenej odpadovej vody urèuje pod¾a meradla26)
alebo ak sa mnostvo odvedenej odpadovej vody urèuje
pod¾a meradla na dodávku pitnej vody, odpoèet stavu
meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny.
Odpoèet stavu meradla sa vykoná minimálne jedenkrát
roène. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo urèená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním
odpoètu stavu meradla, na výpoèet mnostva dodanej
pitnej vody alebo mnostva odvedenej odpadovej vody
pre uplatnenie ceny sa pouije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky
zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi
posledným bezprostredne predchádzajúcim odpoètom
stavu meradla a prvým odpoètom stavu meradla po
zmene ceny..
3. V § 12 ods. 1 sa slová regulované èinnosti vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami kadá regulovaná èinnos v príslunom tvare.
4. V § 12 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová výkaz ziskov a strát za regulované èinnosti alebo.

5. § 12 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Skutoèné údaje pod¾a odsekov 1 a 2 sa predkladajú v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabu¾ky
pod¾a príloh è. 1 a 18 sa predkladajú aj elektronicky
v súboroch obsahujúcich tabu¾ky..
6. V § 13 sa slová regulované èinnosti nahrádzajú
slovami kadú regulovanú èinnos.
7. V prílohe è. 3 vo vysvetlivkách v popise velièiny
QVT alebo QST sa slová vzorca QST = QSP + QSA +
QSO + QSZ nahrádzajú slovami vzorca QST = QSP +
QSA + QSC + QSO + QSZ.
8. V prílohe è. 3 vo vysvetlivkách v popise velièiny
QVA alebo QSA sa na konci pripájajú tieto slová:
a QSZ.
9. V prílohe è. 3 vo vysvetlivkách v popise velièiny
QSO sa slová (vyèlenené z QSD a QSX) nahrádzajú
slovami (vyèlenené z QSD a QSX okrem QSZ).
10. V prílohe è. 3 vo vysvetlivkách popis velièiny QVD
alebo QSD znie:
QVD alebo QSD  mnostvo pitnej vody dodanej domácnostiam alebo mnostvo odpadovej vody odvedenej
z domácností vrátane mnostva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku.
11. V prílohe è. 3 vo vysvetlivkách popis velièiny QVX
alebo QSX znie:
QVX alebo QSX  mnostvo pitnej vody dodanej ostatným odberate¾om alebo mnostvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov vrátane mnostva
fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Jozef Holjenèík v. r.
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189
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 1 písm. a) a e), g) a i) a l) a n) zákona è. 250/2012
Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a § 19 ods. 2
písm. c), d) a j) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) nameraným výkonom najvyia hodnota tvrhodinového èinného elektrického výkonu nameraného
poèas kalendárneho mesiaca 24 hodín denne..
2. V § 4 ods. 1 písmeno l) znie:
l) reijné náklady s maximálnou prípustnou mierou
medziroèného rastu vo výke JPI-X, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených tatistickým úradom za obdobie
od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity v percentách urèený na regulaèné obdobie, ktorého hodnota je 3,5 %, ak je JPI<X, potom sa JPI  X
= 0 a do oprávnených nákladov v roku t sa zahrnú reijné náklady najviac vo výke reijných nákladov
roku t-1,.
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a n), ktoré
znejú:
m) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom
do výky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesaèných priemerov ukazovate¾a
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12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá
návrh ceny, zverejnených na webovom sídle
www.euribor-ebf.eu v èasti Euribor rates, na zabezpeèenie finanèných prostriedkov na prevádzkové
náklady súvisiace s nákupom elektriny na straty
a úhradu doplatku pod¾a osobitných predpisov,9)
n) náklady na projekty spoloèného záujmu pod¾a osobitného predpisu.9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 347/2013
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infratruktúru, ktorým sa zruuje rozhodnutie
è. 1364/2006/ES a menia a dopåòajú nariadenia (ES)
è. 713/2009, (ES) è. 714/2009 a (ES) è. 715/2009 (Ú. v. EÚ
L 115, 25. 4. 2013)..

4. V § 7 ods. 12 sa vypúajú slová okrem zariadenia
výrobcu elektriny vyuívajúceho ako zdroj vodnú energiu s celkovým intalovaným výkonom do 2 MW vrátane.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) § 6 ods. 8 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona
è. 382/2013 Z. z..

6. V § 7 sa vypúa odsek 13.
Doterajie odseky 14 a 20 sa oznaèujú ako odseky 13 a 19.
7. V § 7 ods. 14 sa za slová návratnosti investície
vkladá slovo najmenej.
8. V § 8 ods. 1 sa za slová potom CEPSDti, j = CEPSDzi, j 
vkladá èiarka a slová to neplatí pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky od 1. marca 2013,.
9. V § 8 ods. 1 tabu¾ka è. 1 znie:

Primárne palivo
2012
biomasa
biokvapalina 
rastlinný olej
bioplyn
biometán

17,75

Príplatok Pzn1t v eurách/MWh
2013
2014

2015
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Primárne palivo

vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou

zemný plyn
vykurovací olej
hnedé uhlie
èierne uhlie
energeticky vyuite¾né
plyny vznikajúce pri
hutníckej výrobe ocele

10. Nadpis § 10 znie: Cena elektriny pre zariadenie
výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2014
a v § 10 ods. 1 a 2 sa slová od 1. januára nahrádzajú
slovami v roku.
11. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny
uvedené do prevádzky od 1. januára 2015
(1) Cena elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov
energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do
prevádzky od 1. januára 2015 sa urèuje priamym urèením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
a) z vodnej energie s celkovým intalovaným výkonom
zariadenia výrobcu elektriny
1. do 100 kW vrátane
111,27 eura/MWh,
2. nad 100 kW do 200 kW
vrátane
109,17 eura/MWh,
3. nad 200 kW do 500 kW
vrátane
106,84 eura/MWh,
4. nad 500 kW do 1 MW
vrátane
105,15 eura/MWh,
5. nad 1 MW do 5 MW vrátane 97,98 eura/MWh,
b) zo slneènej energie s celkovým
intalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré
je umiestnené na strenej kontrukcii
alebo obvodovom pláti jednej
budovy spojenej so zemou pevným
základom
88,89 eura/MWh,
c) z veternej energie
62,49 eura/MWh,
d) z geotermálnej energie
155,13 eura/MWh,
e) zo spa¾ovania alebo spoluspa¾ovania kombinovanou
výrobou
1. cielene pestovanej biomasy
okrem obilnej slamy
92,09 eura/MWh,
2. odpadnej biomasy ostatnej
okrem obilnej slamy
96,90 eura/MWh,
3. obilnej slamy
107,21 eura/MWh,
4. biokvapaliny
91,79 eura/MWh,
f) zo spoluspa¾ovania biologicky
rozloite¾ných zloiek komunálneho
odpadu s fosílnymi palivami
kombinovanou výrobou; ak podiel
biologicky rozloite¾nej zloky
v komunálnom odpade je pod¾a
osobitného predpisu,49) cena sa uplatní

2012
3,77
4,64

Strana 1483

Príplatok Pzn1t v eurách/MWh
2013
2014
4,28
0,67

2015
-2,72
-0,64

.
bez podmienky výroby elektriny
kombinovanou výrobou
100,49 eura/MWh,
g) zo spa¾ovania
1. skládkového plynu alebo plynu
z èistièiek odpadových vôd
70,34 eura/MWh,
2. biometánu získaného
z bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentaènou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
do 1 MW vrátane
107,53 eura/MWh,
3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentaènou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
do 250 kW vrátane
120,49 eura/MWh,
4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentaènou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
nad 250 kW do 500 kW
vrátane
110,00 eur/MWh,
5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentaènou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
nad 500 kW do 750 kW
vrátane
102,95 eura/MWh,
6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentaènou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
nad 750 kW
100,23 eura/MWh,
7. plynu vyrobeného termochemickým
splyòovaním biomasy
v splyòovacom generátore
99,21 eura/MWh,
8. fermentovanej zmesi vyrobenej
aeróbnou fermentáciou biologicky
rozloite¾ného odpadu
95,50 eura/MWh.
(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2015 sa urèuje priamym
urèením
pevnej
ceny
v
eurách
na
megawatthodinu takto:
a) v spa¾ovacej turbíne s kombinovaným
cyklom
74,75 eura/MWh,
b) v spa¾ovacej turbíne
s regeneráciou tepla
72,89 eura/MWh,
c) v spa¾ovacom motore s palivom
1. zemný plyn
82,53 eura/MWh,
2. vykurovací olej
78,89 eura/MWh,
3. zmes vzduchu a metánu
74,39 eura/MWh,
4. z katalyticky spracovaného
odpadu
99,82 eura/MWh,
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5. z termického tiepenia odpadov
a jeho produktov
98,40 eura/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzaènej
parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1. zemný plyn
80,97 eura/MWh,
2. vykurovací olej
78,96 eura/MWh,
3. hnedé uhlie
80,37 eura/MWh,
4. èierne uhlie s celkovým
intalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny do 50 MW
vrátane
74,84 eura/MWh,
5. èierne uhlie
s celkovým intalovaným výkonom
zariadenia výrobcu elektriny
nad 50 MW
71,83 eura/MWh,
6. komunálny odpad
77,60 eura/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým
splyòovaním odpadu v splyòovacom
generátore alebo termickým
tiepením odpadu
89,05 eura/MWh,
e) spa¾ovanie energeticky vyuite¾ných
plynov vznikajúcich pri hutníckej
výrobe ocele
80,02 eura/MWh,
f) v Rankinovom organickom
cykle
98,31 eura/MWh..
12. V § 11 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane nákladov na nákup emisných kvót urèených pod¾a oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX na jej webovom sídle, za produkt EU
Emission Allowances-Spot Market v eurách na tony
CO2 za obdobie od 1. januára roku t-2 do 31. decembra
roku t-2.
13. V § 16 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a alikvotná èas tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého
trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou v eurách v roku t sa vypoèíta pod¾a vzorca
TPStote =

PNOTt
,
QPKStpst − QPvd t × Kvd t

kde
1. QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba
elektriny na vymedzenom území v roku t,
na ktorú sa uplatòujú tarify za prevádzkovanie systému,
2. QPvdt

je celkový plánovaný objem elektriny
v jednotkách mnostva elektriny v roku t
odobratej koncovými odberate¾mi elektriny priamo pripojenými do prenosovej
sústavy s dobou roèného vyuitia maxima v roku t-2 vyou ako 6 800 hodín
a súèasne pomernou odchýlkou subjektu zúètovania menou ako 0,025; dobou
roèného vyuitia maxima sa rozumie podiel celkového roèného preneseného
mnostva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity urèenej ako aritmetický
priemer mesaèných maxím tvrhodinového výkonu za mesiace november roku
t-4 a február roku t-3,

3. Kvdt
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je koeficient zvýhodnenia odberového
diagramu pre individuálne sadzby taríf
koncových odberate¾ov elektriny priamo
pripojených do prenosovej sústavy na
rok t, ktorého hodnota je 0,95,.

14. V § 20 ods. 1 vzorec znie:
t

 CPt =

PN vych ×

∏

n = 2012

(1 +

JPI n − X
) + Ovych + POt + RABvych
100
QPPt

× WACC × K DZ + FINVPt − MPt − DVt + NPSZ t
.
QPPt
15. V § 20 ods. 1 písm. l) sa za slová do prenosovej
sústavy vkladá èiarka a slová výrobcami elektriny,
ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy,.
16. V § 20 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) NPSZt sú náklady na projekty spoloèného záujmu
v eurách na rok t..
17. V § 23 ods. 3 písm. e) vzorec znie:
 CVt − 2 = NOcvt − 2 − VOcvt − 2 + NREcvt − 2 − VREcvt − 2
+ Ncvt − 2 − Vcvt − 2 .
18. V § 23 ods. 3 písm. e) sa vypúajú tretí bod
a tvrtý bod. Doterajie body pä a osem sa oznaèujú
ako tretí bod a iesty bod.
19. V § 26 ods. 14 sa vypúa druhá veta.
20. V § 26 ods. 21 prvej vete sa slová a urèená nahrádzajú slovami alebo urèená a piatej vete sa slová
Pri iadosti odberate¾a elektriny o zníenie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesta nevybavené
urèeným meradlom s meraním tvrhodinového èinného výkonu sa odberate¾om elektriny preukazuje zníenie menovitej hodnoty istièa predloením nahrádzajú
slovami Podmienkou na zníenie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesto nevybavené urèeným
meradlom s meraním tvrhodinového èinného výkonu
je predloenie.
21. V § 26 ods. 24 prvej vete sa za slová je jeho miestna distribuèná sústava pripojená vkladajú slová alebo je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny
pripojené do miestnej distribuènej sústavy, ktorá je
pripojená do regionálnej distribuènej sústavy prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribuèných sústav.
22. V § 26 odsek 35 znie:
(35) Ceny za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny, do prenosovej sústavy a prenos
elektriny sa kalkulujú pri základnom zabezpeèení pripojenia uívate¾a sústavy tandardným pripojením. Za
tandardné pripojenie uívate¾a sústavy sa povauje
pripojenie jedným napájacím vedením pod¾a technických podmienok prevádzkovate¾a distribuènej sústavy. Pri pripojení uívate¾a sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpeèenia distribúcie elektriny,
napríklad cez ïalie napájacie vedenia, sa cena za prístup do distribuènej sústavy urèí vo výke 15 % z tarify
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za rezervovanú kapacitu, ktorá je dohodnutá pre ïalie
napájacie vedenie, pod¾a cenového rozhodnutia na
rok t. Uívate¾ sústavy si urèí sám, ktoré napájacie vedenie je tandardné a ktoré je ïalie napájacie vedenie,
a to na obdobie kalendárneho roka. V prípade distribúcie elektriny cez ïalie napájacie vedenie na základe
poiadavky uívate¾a sústavy v danom mesiaci sa cena
za prístup do distribuènej sústavy urèí vo výke 15 %
z tarify za rezervovanú kapacitu pre napäovú úroveò,
do ktorej je ïalie napájacie vedenie pripojené, a cena
za distribúciu elektriny sa urèí vo výke 100 % tarify za
distribúciu elektriny pre napäovú úroveò, do ktorej je
ïalie napájacie vedenie pripojené, prièom cena za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny za
tandardné pripojenie nie je týmto dotknutá. V prípade
dohodnutej rezervovanej kapacity pre ïalie napájacie
vedenie na napäovej úrovni vysokého napätia nad 10
MW sa cena za prístup do distribuènej sústavy urèí vo
výke 7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu a v prípade
distribúcie elektriny cez ïalie napájacie vedenie sa
cena za distribúciu elektriny urèí vo výke 100 % tarify
za distribúciu elektriny, prièom cena za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny za tandardné
pripojenie nie je týmto dotknutá. V prípade dohodnutej
rezervovanej kapacity pre ïalie napájacie vedenie na
napäovej úrovni ve¾mi vysokého napätia nad 100 MW
sa cena za prístup do distribuènej sústavy urèí vo výke
7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu a v prípade distribúcie elektriny cez ïalie napájacie vedenie sa cena
za distribúciu elektriny urèí vo výke 100 % tarify za
distribúciu elektriny, prièom cena za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny za tandardné
pripojenie nie je týmto dotknutá..
23. V § 27 ods. 3 písm. h) sa slová v intervale od 0,90
do 1,00 nahrádzajú slovami pod¾a podielu
INVt − 2
, prièom ak tento podiel je
DispZdrt − 2

t-2 a vypoèítaných na základe zostatkovej doby technickej ivotnosti tried aktív
nevyhnutne vyuívaných pre regulovanú
èinnos pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 2
a zisku prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy v roku t-2 v eurách po zdanení
daòou z príjmov, ktorý sa vypoèíta
RAB × WACC × (1 − daò z príjmov), prièom
WACC a daò z príjmov sa vzahuje na obdobie t-2,.
24. V § 27 ods. 4 vzorec znie:
 CPDHN ,t = CPE HN ,t .
25. V § 27 ods. 4 sa vypúa písmeno b). Súèasne sa
zruuje oznaèenie písmena a).
26. V § 27 ods. 6 vzorec znie:
 CPEVVN +1,t =

KPt = KPnak ,t − KPvyn ,t ,
kde
1. KPnak,t

KPnak ,t = ( SVystETRVVN +1,t − 2 − VystETRVVN +1,t − 2 )
kde
1a.

SVystETRVVN+1,t-2 je skutoèné mnostvo
elektriny v jednotkách mnostva elektriny vstupujúce do príslunej napäovej
úrovne cez transformáciu z vyej napäovej úrovne v roku t-2,

1b.

VystETRVVN+1,t-2 je plánované mnostvo
elektriny v jednotkách mnostva elektriny vstupujúce do príslunej napäovej
úrovne cez transformáciu z vyej napäovej úrovne v roku t-2,

1c.

PE,t-2 je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku mnostva elektriny
v roku t-2 uplatòovaná regulovanému
subjektu prevádzkovate¾om prenosovej
sústavy,

1d.

PSstratyt-2 je tarifa za straty pri prenose
elektriny v eurách na jednotku mnostva
elektriny v roku t-2 uplatòovaná regulovanému subjektu prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,

2. KPvyn,t

je korekcia výnosov z úètovania ceny
CPDHN,t-2, ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca

mení ako 0,3 a zároveò vyí alebo rovný 0,2, tak
K DZ = 0, 94,

mení ako 0,1, tak K DZ = 0, 90,
kde
1. INVt − 2

je skutoèná hodnota investícií na napäovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulaènej bázy aktív na napäovej
úrovni nevyhnutne vyuívaných pre regulovanú èinnos v roku t-2,

2. DispZdrt − 2 je súèet schválených alebo urèených odpisov na napäovej úrovni v eurách súvisiacich s regulovanou èinnosou v roku

je korekcia nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách,
ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca

× ( PE t − 2 + PSstratyt − 2 ),

mení ako 0,5 a zároveò vyí alebo rovný 0,4, tak
K DZ = 0, 98,

mení ako 0,2 a zároveò vyí alebo rovný 0,1, tak
K DZ = 0, 92 alebo

RKPt × CRK t + KPt
+ PE t + PSstratyt .
VystETRVVN +1,t

27. V § 27 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) KPt je faktor vyrovnania ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorý sa vypoèíta pod¾a vzorca

vyí alebo rovný 0,5, tak K DZ = 1,00,

mení ako 0,4 a zároveò vyí alebo rovný 0,3, tak
K DZ = 0, 96,
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n

∑ [(SVystEO
HN

HN , t − 2

− VystEOHN ,t − 2 ) × CPDHN ,t − 2 ],

kde
2a.

SVystEOHN,t-2 je skutoèné mnostvo elektriny v jednotkách mnostva elektriny
distribuované na príslunej napäovej
úrovni ku koncovým odberate¾om elektriny v roku t-2,

2b.

VystEOHN,t-2 je plánované mnostvo elektriny v jednotkách mnostva elektriny
distribuované na príslunej napäovej
úrovni koncovým odberate¾om elektriny
v roku t-2..

28. V § 29 ods. 13 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Platba pod¾a prvej vety sa uhrádza
prevádzkovate¾ovi miestnej distribuènej sústavy výrobcom elektriny pod¾a príslunej napäovej úrovne
miestnej distribuènej sústavy, do ktorej je výrobca
elektriny pripojený..
29. V § 30 ods. 1 vzorec At znie:
A t =

EONVt + EONE t − 0,5 × PVDt − 2
+ PZ t − KA t .
QDt + QSt + QSDSt
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7. STRDt-2 sú skutoèné schválené alebo urèené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie
strát elektriny pri distribúcii elektriny,
8. TRDt-2 sú plánované schválené alebo urèené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2
okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie
strát elektriny pri distribúcii elektriny..
32. V § 37 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová pre
domácnosti nahrádzajú slovami dodávate¾om poslednej intancie.
33. V § 41 ods. 7 sa slová odberate¾ elektriny nahrádzajú slovom iadate¾.
34. V § 42 sa slová 110 kV nahrádzajú slovami od
52 kV vrátane do 110 kV.
35. V § 43 sa slová do napäovej úrovne od 1 kV vrátane do 110 kV nahrádzajú slovami do napäovej
úrovne od 1 kV do 52 kV.
36. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

30. V § 30 ods. 1 písm. h) vzorec znie:

§ 47a

( STRDt − 2 − TRDt − 2 ) − ( SEONVt − 2 − EONVt − 2
KA t =
QDt + QSt + QSDSt

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2014

+SEONE t − 2 − EONE t − 2 ) + 0,090194 × ( SME t − 2 − ME t − 2 )
.
QDt + QSt + QSDSt



31. V § 30 ods. 1 sa písmeno h) dopåòa siedmym bodom a ôsmym bodom, ktoré znejú:
Èíslo

Názov výkazu

1

Výkaz investièných výdavkov

2

Výkaz vybraných nákladov

3

Výkaz cenových tatistík

Pod¾a tejto vyhláky v znení úèinnom od 1. júla 2014
sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie
na rok 2015..
37. V prílohe è. 7 ods. 1 tabu¾ka znie:

Za obdobie
oèakávaná skutoènos t-1
skutoènos t-2
plán t
skutoènos t-2
oèakávaná skutoènos t-1
plán t
skutoènos t-2
oèakávaná skutoènos t-1
plán t

do
do
do
do
do
do
do
do
do

Termín predloenia
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1
31. októbra roka t-1

.

38. V prílohe è. 7 ods. 2 tabu¾ka znie:


VIV-E-DE
Investície  dodávka
elektriny pre malý podnik
Dodávka elektriny pre malý
podnik

rok t-2

rok t-1

rok t

rok t+1

rok t+2

rok t+3

rok t+4

.
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Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Jozef Holjenèík v. r.
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190
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 1 písm. a) a i) a m) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) plánovanou generálnou opravou pravidelná komplexná obnova projektovanej funkènosti zariadenia
na výrobu tepla..
2. V § 5 ods. 1 popis velièiny Y1 znie:
Y1 je faktor investièného rozvoja v tepelnej energetike,
ktorý zoh¾adòuje náklady v roku t na
a) investièný rozvoj, ak ich cie¾om bude zefektívnenie
výroby a distribúcie tepla, najmä zvýenie úèinnosti,
zníenie prevádzkových nákladov,
b) ekologizáciu zdrojov na výrobu tepla,
c) plánovanú generálnu opravu,
d) odstránenie porúch spôsobených ivelnými pohromami alebo nepredvídate¾nými haváriami,
e) odstránenie porúch, havárií a udalostí zavinených
tretími osobami, ktorých vèasné neodstránenie by
malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik
ve¾kých materiálnych kôd,.
3. § 5 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Do faktorov investièného rozvoja Y1 a Y2 pod¾a
odseku 1 zariadení mono zahrnú aj náklady na investície vlastníka tepelného zariadenia na prenajatom tepelnom zariadení.
(5) Na jednom zariadení na výrobu tepla nemono
uplatni súèasne faktor investièného rozvoja Y1 na
zefektívnenie výroby tepla a faktor investièného rozvoja
Y2 na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho èasti, v ktorom sa ako palivo budú vyuíva obnovite¾né energetické zdroje..
4. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenami o), p) a r), ktoré
znejú:

o) potvrdenie o výke plánovaných nákladov na investície vlastníka tepelného zariadenia, ak ide o uplatnenie faktora investièného rozvoja Y1 alebo Y2 pod¾a
§ 5 ods. 4,
p) údaje o rozsahu a lokalizácii stavebných prác a prác
na technologickej èasti tepelného zariadenia, ak sa
uplatnia faktory investièného rozvoja Y1 alebo Y2,
r) zmluva o dodávke zariadenia na výrobu tepla, v ktorej sú uvedené podmienky plánovanej generálnej opravy..
5. V § 8 ods. 4 sa vypúajú slová v dvoch exemplároch.
6. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: finanèné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúètujú s odberate¾om do 15 dní od vystavenia dobropisu..
7. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Ak dodávate¾ nakupuje dodávané teplo od iného
dodávate¾a, zúètovanie nákladov pod¾a odseku 1 sa vykoná po skonèení roku t do 30. apríla nasledujúceho
kalendárneho roka; finanèné prostriedky sa zúètujú
s odberate¾om do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výka skutoèných nákladov pod¾a odseku 2 sa predkladá
do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka..
8. V prílohe è. 7 vysvetlivka k tabu¾ke znie:
*Údaje o odberných miestach sú údaje o spotrebe tepla na vykurovanie a prípravu teplej úitkovej vody
v GWh, regulaènom príkone v kW a nákladoch na vykurovanie a prípravu teplej úitkovej vody s daòou z pridanej hodnoty v eurách pre pä rovnakých odberných
miest poèas celého regulaèného obdobia pod¾a výberu
dodávate¾a tepla..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Jozef Holjenèík v. r.
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