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197
ZÁKON
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

vkladajú slová a rozhodnutie o privatizácii verejnou
ponukou akcií.

Èl. I

3. V § 10a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 8,
ktoré znejú:
(5) Rozhodnutie o privatizácii verejnou ponukou akcií obsahuje
a) spôsob privatizácie akcií,
b) podmienky verejnej ponuky akcií,
c) ïalie podmienky urèené vládou.

Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona è. 541/1992
Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 352/1996
Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z., zákona
è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona
è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 38/2010 Z. z., zákona
è. 153/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 91/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z. a zákona
è. 435/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 9 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pri privatizácii majetkovej úèasti tátu na podnikaní právnickej osoby verejnou ponukou akcií pod¾a
§ 10a ods. 5 a 6 sa vypracovanie privatizaèného projektu nevyaduje. Ustanovenia tohto zákona súvisiace
s privatizaèným projektom sa pri privatizácii majetkovej úèasti tátu na podnikaní právnickej osoby verejnou ponukou akcií nepouijú..
2. V § 10 ods. 1 sa za slová alebo verejnej draby

(6) Odsek 4 sa na rozhodnutie o privatizácii verejnou
ponukou akcií nepouije.
(7) V rozhodnutí o privatizácii verejnou ponukou
akcií môe vláda spoji privatizáciu verejnou ponukou
akcií s privatizáciou priamym predajom. Rozhodnutie
o privatizácii verejnou ponukou akcií v spojení s privatizáciou priamym predajom obsahuje okrem náleitostí
uvedených v odseku 5 primerane náleitosti rozhodnutia o privatizácii uvedené v odsekoch 1, 2 a 4.
(8) Vláda môe rozhodnutím o privatizácii uloi fondu zabezpeèenie predaja pod¾a odsekov 5 a 7..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
4. V § 14 ods. 1 prvej vete sa za slová privatizovaného majetku vkladajú slová okrem privatizácie verejnou ponukou akcií.
5. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak predaj privatizovaného majetku uskutoèòuje
fond verejnou ponukou akcií, postupuje pod¾a osobitných predpisov.4i) Ustanovenia § 14 ods. 3 a 6, § 15
ods. 3 a 6, § 19, § 19a a § 20 sa pri privatizácii verejnou
ponukou akcií nepouijú; to neplatí, ak ide o priamy
predaj pod¾a § 10a ods. 7..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4i znie:

4i) Napríklad zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov,
zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov..

6. Za § 47d sa vkladá § 47da, ktorý znie:
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7. Za § 47h sa vkladá § 47i, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 47da
(1) Dòom 1. augusta 2014 prechádzajú do vlastníctva tátu majetkové úèasti fondu na podnikaní inej
právnickej osoby uvedenej v § 10 ods. 2 písm. a) a d)
a j) vrátane vetkých súvisiacich záväzkov fondu vzniknutých do 31. júla 2014 z prevodu majetkových úèastí na podnikaní právnických osôb uvedených v § 10
ods. 2 písm. a) a d) a j) na iné osoby pod¾a tohto zákona. V mene tátu koná ministerstvo.
(2) Ministerstvo so súhlasom vlády môe majetkové
úèasti tátu na podnikaní právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 písm. a) a d) a j) poui ako vklad do
základného imania právnickej osoby, ktorej jediným
akcionárom je tát, alebo ako vklad pri zaloení právnickej osoby, ktorej jediným zakladate¾om je tát, alebo
previes na právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je tát; ustanovenia druhej a piatej èasti zákona
a § 45 ods. 6 sa nepouijú.
(3) Právnická osoba pod¾a odseku 2 môe naklada
s majetkovými úèasami právnických osôb uvedených
v § 10 ods. 2 písm. a) a d) a j) len spôsobom, o ktorom
rozhodne vláda na návrh ministerstva..

§ 47i
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. augusta 2014
(1) Ministerstvo do 31. augusta 2014 podá iados
o zápis zmeny majite¾a akcií do zoznamu akcionárov
a evidencie zaknihovaných cenných papierov pod¾a
osobitného zákona.15)
(2) Rozhodnutie o privatizácii majetkovej úèasti na
podnikaní inej právnickej osoby uvedenej v § 10 ods. 2
písm. a) a d) a j) vydané pod¾a doterajích predpisov
vláda uvedie do súladu s týmto zákonom do 31. augusta 2014. Ministerstvo predloí vláde návrh na zosúladenie rozhodnutí o privatizácii do 11. augusta 2014..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 18 ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 26. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004
Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.,
zákona è. 24/2006 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 454/2007 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 207/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z. a zákona è. 35/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 5 písm. b) sa slová drevín, na ktorý bol
vydaný súhlas pod¾a § 47 ods. 3 a 7 nahrádzajú slovami drevín (§ 47).
2. V § 7b ods. 4 sa slová v zastavanom území obce
upozoròuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza nahrádzajú slovami upozorni vlastníka, správcu alebo uívate¾a pozemku môe aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok
s výskytom inváznych druhov rastlín nachádza.
3. V § 7b ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová èinnos
môe na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov uloené, vykona aj obec po dohode s orgánom ochrany prírody..
4. V § 47 odseky 4 a 8 znejú:
(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyaduje
a) na stromy s obvodom kmeòa do 40 cm, meraným vo
výke 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty
v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za
hranicami zastavaného územia obce s výmerou do
20 m2,
b) pri obnove produkèných ovocných drevín na úèely
výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba
uskutoèní do 18 mesiacov odo dòa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeòa do 80 cm, meraným vo
výke 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a)
a záhradkárskych osadách,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo ivota
èloveka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
znaènej kody77) na majetku,
e) ak oprávnenie alebo povinnos výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78)
f) ak je výrub preukázate¾ne nevyhnutný na zabezpeèenie starostlivosti o osobitne chránenú èas prírody

g)
h)
i)

j)

a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
ak orgán ochrany prírody vopred písomne urèí, e výrub je preukázate¾ne nevyhnutný na zabezpeèenie starostlivosti o osobitne chránenú èas prírody a krajiny,
na dreviny inváznych druhov pod¾a § 7b ods. 2,
na porasty rýchlorastúcich drevín zaloené na po¾nohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáe vianoèných stromèekov a okrasných drevín,
na územiach so tvrtým alebo piatym stupòom
ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1
písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepouije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím
stupòom ochrany, na cintorínoch alebo ako súèas verejnej zelene.
(6) Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b)
a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutoènos písomne oznámi a zároveò preukáza splnenie podmienok
na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do
piatich dní od uskutoènenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín pod¾a odseku 4 písm. b)
môe orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej
iadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty
predåi, najviac vak o es mesiacov.
(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4
písm. e) vyrúba drevinu, je povinný túto skutoènos písomne oznámi orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutoènením výrubu; oznamovacia
povinnos sa nevzahuje na prípady pod¾a § 9 ods. 1
písm. l). Orgán ochrany prírody môe v tejto lehote
a) urèi podrobnejie podmienky uskutoènenia výrubu
alebo
b) výrub obmedzi, ak je v rozpore s poiadavkami na
ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
(8) Výrub dreviny pod¾a odseku 3 mono vykona len
po vyznaèení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávate¾
výrubu povinný sa na poiadanie preukáza..
5. V § 48 ods. 1 piata veta znie: Finanèná náhrada je
príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutoèòuje;
obec je povinná tieto príjmy výluène poui na úhradu
nákladov spojených so starostlivosou o dreviny rastúce na jej území..
6. V § 50 ods. 5 sa slová dohody uzavrie s vlastníkom zmluvu o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za
obmedzenie beného obhospodarovania nahrádzajú
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slovami súhlasu vlastníka s navrhovaným spôsobom
poskytnutia náhrady vyzva ministerstvo alebo ním poverenú organizáciu ochrany prírody, alebo správcu majetku tátu dotknutých navrhovaným spôsobom náhrady, aby s vlastníkom prerokovali podmienky poskytnutia
náhrady a v prípade dohody s ním uzavreli zmluvu
o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za obmedzenie
beného obhospodarovania pod¾a § 61a a 61d.
7. V § 68 písmeno h) znie:
h) môe si vyhradi pôsobnos obce vo veciach pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. a), § 47 a 48, ak sú na to závané
dôvody, najmä ak sa má èinnos vykonáva na pozemkoch vo vlastníctve obcí, v územiach s druhým
alebo tretím stupòom ochrany,.
8. V § 68 písm. k) sa slová § 47 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 47 ods. 6 a 7.
9. V § 68 písmeno q) znie:
q) urèuje, èi je výrub nevyhnutný na zabezpeèenie starostlivosti o osobitne chránenú èas prírody a krajiny [§ 47 ods. 4 písm. g)] a príslunos obce pri rozhodovaní o výrube v prípade pod¾a § 69 ods. 3,.
10. § 69 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny prísluná obec, ktorá je zároveò iadate¾om o vydanie
súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad urèí, ktorá obec
vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny..
11. V § 81 ods. 2 písmená c), d) a m) znejú:
c) vydanie odborného stanoviska pod¾a § 28 ods. 4,
d) urèenie èinnosti pod¾a § 29 písm. c) a § 40 ods. 1
a urèenie výrubu pod¾a § 47 ods. 4 písm. g),
m) konanie pod¾a § 47 ods. 6 druhej vety a ods. 7 a § 71
ods. 2 písm. l) a ods. 11,.
12. V § 81 ods. 2 písm. p) sa slová § 50 odsek 6 nahrádzajú slovami § 50 ods. 6 a 9.
13. V § 90 ods. 3 písmená l) a n) znejú:
l) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub
dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez

Strana 1525

splnenia podmienok pod¾a § 47 ods. 8, alebo oetrí
chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu
ochrany prírody, alebo sa na poiadanie nepreukáe právoplatným súhlasom na výrub (§ 47 ods. 8)
a pôvod prepravovaného dreva (§ 47 ods. 9),
m) koná v rozpore s rozhodnutím pod¾a § 47 ods. 7
písm. a) a b) alebo s urèením výrubu pod¾a § 47
ods. 4 písm. g),
n) neobnoví produkèné ovocné dreviny v lehote stanovenej pod¾a § 47 ods. 4 písm. b) alebo urèenej pod¾a
§ 47 ods. 6 druhej vety..
14. V § 92 ods. 1 písmená zo) a zq) znejú:
zo) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub
dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez
splnenia podmienok pod¾a § 47 ods. 8, alebo oetrí
chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu
ochrany prírody, alebo sa na poiadanie nepreukáe právoplatným súhlasom na výrub (§ 47
ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva (§ 47 ods. 9),
zp) koná v rozpore s rozhodnutím pod¾a § 47 ods. 7
písm. a) a b) alebo s urèením výrubu pod¾a § 47
ods. 4 písm. g),
zq) neobnoví produkèné ovocné dreviny v lehote stanovenej pod¾a § 47 ods. 4 písm. b) alebo urèenej
pod¾a § 47 ods. 6 druhej vety..
15. Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 104c
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2014
Konania zaèaté a právoplatne neukonèené do 31. augusta 2014 sa dokonèia pod¾a doterajieho zákona..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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199
ZÁKON
z 9. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z., zákona
è. 437/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z. a zákona è. 151/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno i) znie:
i) slubou akáko¾vek èinnos alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebite¾ovi odplatne alebo bezodplatne
vrátane èinností upravených osobitnými predpismi,5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány tátnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnos mlèanlivosti
pod¾a osobitných predpisov5) vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,.
2. V § 4 ods. 8 prvá veta znie: Predávajúci nesmie
kona v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 a 9
tým nie sú dotknuté..
3. § 5 sa vypúa.
4. V § 8 ods. 3 sa za slová povauje za klamlivú, ak
vkladajú slová s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia komunikaèného prostriedku.
5. V § 14 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
6. V § 24 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebite¾a28) uloí orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo
osobe pod¾a § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za
opakované poruenie povinnosti poèas 12 mesiacov
uloí pokutu do 166 000 eur.
(2) Orgán dozoru uloí výrobcovi, predávajúcemu,
dovozcovi, dodávate¾ovi alebo osobe uvedenej v § 26,
ktorá vyrobila, predala, doviezla alebo dodala výrobok,
ktorého vada spôsobila ujmu na ivote alebo zdraví, pokutu do 332 000 eur. Rovnakú pokutu uloí tomu, kto
takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím sluby. Pokutu nemono uloi osobe, ktorá preukáe, e ujme

nemohla zabráni ani pri vynaloení vetkého úsilia,
ktoré od nej bolo moné poadova.
(3) Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruí
alebo inak sauje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn pod¾a § 20 ods. 3 písm. h), uloí orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane..
Èl. II
Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z., zákona è. 524/2005 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 42/2013 Z. z., zákona è. 361/2013 Z. z. a zákona
è. 101/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Ustanovenie § 9 ods. 1 písm. d) a f) tým nie je dotknuté..
2. V § 7 ods. 2 sa za slová v stánkoch s trvalým stanoviom vkladá èiarka.
3. V § 8 písm. a) sa nad slovom stravovanie vypúa
odkaz 22.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 sa vypúa.
4. V § 9 odsek 1 znie:
(1) V obci sa ambulantne môu predáva
a) knihy, periodická tlaè, originály alebo rozmnoeniny
audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je
dotknuté,
d) jedlá a nápoje urèené na priamu konzumáciu na
mieste,
e) balená zmrzlina,23)
f) ovocie a zelenina,
g) potraviny v súlade so veobecne záväzným nariadením obce pod¾a § 7 ods. 1,
h) kvetiny,
i) reby okamitých lotérií a rebových vecných lotérií.24).
5. V § 9 sa vypúa odsek 3.
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Èl. III
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002
Z. z., zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006
Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 102/2007
Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 402/2009
Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona è. 362/2011
Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 459/2012
Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúajú slová klamlivej reklamy a
a slová a reklamy, ktorá je nekalou obchodnou praktikou,1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a sa vypúa.
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Veobecné poiadavky na reklamu
(1) Reklama nesmie
a) obsahova èoko¾vek, èo znevauje ¾udskú dôstojnos, uráa národnostné cítenie alebo náboenské
cítenie, ako aj akúko¾vek diskrimináciu na základe
pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b) propagova násilie, vandalizmus alebo vulgárnos a navádza na protiprávne konanie alebo vyjadrova s ním
súhlas,
c) prezentova nahotu ¾udského tela pohorujúcim spôsobom,
d) prezentova produkty pokodzujúce ivotné prostredie alebo produkty kodlivé ivotu alebo zdraviu
¾udí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na kodlivos výslovne a zrete¾ne neupozornilo,
e) ohrozova fyzické zdravie ani psychické zdravie obèana,
f) prezentova potraviny a výivové doplnky tak, akoby
mali úèinky liekov,
g) vyuíva zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvòuje pamä
èloveka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie),
h) obsahova osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i) odvoláva sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
j) zasahova do práv iných osôb bez ich súhlasu,
k) zneuíva dôveru maloletých osôb, najmä
1. podnecova na správanie, ktoré môe ohrozi ich
zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
2. zobrazova ich v nebezpeèných situáciách.
(2) Reklama musí spåòa poiadavky na verejné reèové prejavy, dodriava zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti
slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.
(3) Reklama sa nesmie íri automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou po-
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tou bez predchádzajúceho súhlasu ich uívate¾a, ktorý
je príjemcom reklamy.
(4) Reklama sa nesmie íri adresne, ak adresát doruèenie reklamy vopred odmieta.
(5) Reklama sa nesmie íri, ak je v rozpore s dobrými
mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj,
poskytovanie alebo pouívanie sú zakázané, alebo ak
nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.9a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúajú.
3. V § 4 ods. 2 sa v písmene g) èiarka nahrádza bodkou, nad slovo klamlivá sa umiestòuje odkaz 9 a vypúa sa písmeno h).
4. V § 11 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Ak orgány dozoru pod¾a § 10 (ïalej len orgán dozoru) zistia poruenie tohto zákona, írenie reklamy
zakáu; írenie reklamy môu zakáza aj vtedy, ak hrozí poruenie ustanovenia § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze írenia reklamy orgán dozoru môe uloi povinnos zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho èastí
a povinnos zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2) V konaní o poruení § 4 ods. 1 a 3 je objednávate¾ reklamy povinný na poiadanie orgánu dozoru predloi dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doruèenia výzvy na ich predloenie. Ak
objednávate¾ reklamy také dôkazy orgánu dozoru nepredloí alebo tieto dôkazy sú nedostatoèné, rozumie
sa, e porovnávacia reklama je neprípustná.
(3) Okrem opatrení pod¾a odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloí pokutu
a) do 1 660 eur osobe oprávnenej predpisova lieky
a osobe oprávnenej vydáva lieky za poruenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za poruenie ustanovenia § 8 ods. 12 a 14,
b) do 3 320 eur írite¾ovi reklamy za poruenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 a 24 alebo § 9a a inej
osobe za poruenie § 8 ods. 6,
c) do 66 400 eur írite¾ovi reklamy za poruenie veobecných poiadaviek na reklamu pod¾a § 3 ods. 1
okrem písmen b) a c), ods. 3 a 5 a poiadaviek na reklamu niektorých produktov pod¾a § 5 a 7, § 8
ods. 4 a § 9 a drite¾ovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za poruenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 a 22 a 24,
d) od 33 200 eur do 99 600 eur írite¾ovi reklamy za poruenie veobecných poiadaviek na reklamu pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. b) a c),
e) do 166 000 eur objednávate¾ovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu pod¾a § 4 ods. 1 a 3
a za poruenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 a 10 a 24..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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