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ZÁKON
z 28. januára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení neskorích
predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) v znení zákona è. 214/2014 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení zákona è. 242/1998 Z. z. a zákona è. 112/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Kadý má právo sám alebo s inými obraca sa vo
veciach verejného záujmu alebo iného spoloèného záujmu so iadosami, návrhmi a sanosami (ïalej len
petícia) na orgány verejnej moci..
2. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na úèely tohto zákona orgánmi verejnej moci sú
a) tátne orgány,
b) orgány územnej samosprávy,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
iných osôb..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
3. V § 3 odsek 3 znie:
(3) V petícii sa urèí osoba na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci, ktorá dovàila 18 rokov veku
(ïalej len zástupca). Ak je vytvorený petièný výbor,
urèujú zástupcu èlenovia petièného výboru..
4. V § 3 sa vypúa odsek 4.
5. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Podpora petície
(1) Kadý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzýva iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.
(2) V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uvies èitate¾ne svoje meno,
priezvisko, adresu pobytu1) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú
osobu; osoba oprávnená kona v mene právnickej osoby uvedie èitate¾ne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.
(3) Petíciu mono podpori aj v elektronickej podobe,
prièom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu

a) na úèely potvrdenia podpory elektronickej petície
uvedie svoju adresu elektronickej poty,
b) na úèely potvrdenia podpory elektronickej petície
uvedie svoju adresu elektronickej schránky,
c) na úèely potvrdenia podpory elektronickej petície
pripojí svoj zaruèený elektronický podpis, alebo
d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom
prostredníctvom informaèného systému pre elektronické zhromaïovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ïalej len petièný systém).
(4) Osobitný zákon môe ustanovi aj ïalie
náleitosti petície.1a) Ak osobitný zákon1a) ustanovuje
najnií poèet osôb podporujúcich petíciu alebo vek
osôb podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca
petíciu svoj trvalý pobyt. Petíciu pod¾a tohto odseku
mono v elektronickej podobe podpori iba pod¾a odseku 3 písm. b), c) alebo písm. d)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Napríklad zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1a
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon
è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Zhromaïovanie podpisov pod petíciu
(1) Poiadavky na petièný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petièného systému
a náleitosti osvedèenia o atestácii petièného systému
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2) Petièný systém môe poskytova svoju funkciu na
úèely pod¾a § 4 ods. 3 písm. d) iba na základe platného
osvedèenia o atestácii petièného systému pod¾a odseku 1.
(3) Na úèel uvedený v § 4 ods. 1 mono petíciu a podpisové hárky vystavi na miestach prístupných verejnosti vrátane takých miest v elektronickom prostredí.
Na výkon práva pod¾a § 4 ods. 1 nie je potrebné povolenie orgánu verejnej moci, nesmie vak nasta obmedzenie cestnej premávky, ruenie verejného poriadku, poruenie záujmov ochrany prírody a krajiny alebo iné
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obmedzenie práv alebo právom chránených záujmov
iných osôb.
(4) Zhromaïovaním podpisov na mieste prístupnom
verejnosti mono poveri toho, kto dovàil 16 rokov veku.
(5) Osobám podporujúcim petíciu sa musí umoni,
aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej
podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia by oznaèené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podpori podpismi; na kadom podpisovom
hárku musí by uvedené meno, priezvisko a adresa
pobytu1) zástupcu.
(6) Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba
podávajúca petíciu uvies pod jej textom poèet priloených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia
by unikátne oznaèené. Ak bola petícia podporená aj
v elektronickej podobe pod¾a § 4 ods. 3, osoba podávajúca petíciu
a) pri podpore pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) priloí podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosièi dát
alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam
osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi pod¾a § 4
ods. 2 a ods. 3 písm. a),
b) pri podpore pod¾a § 4 ods. 3 písm. b) priloí podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosièi dát
alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam
osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi pod¾a § 4
ods. 2, ods. 3 písm. b) a ods. 4,
c) pri podpore pod¾a § 4 ods. 3 písm. c) priloí podpisové hárky v elektronickej podobe,
d) pri podpore pod¾a § 4 ods. 3 písm. d) uvedie namiesto
podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi pod¾a § 4 ods. 2, ods. 3 písm. d)
a ods. 4.
(7) Orgán verejnej moci nemusí bra do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje neèitate¾ne, neúplne alebo nepravdivo..
7. § 5 vrátane nadpisu nad § 5 znie:
Podanie a vybavenie petície
§5
(1) Petícia musí by písomná, oznaèená slovom petícia a musí obsahova predmet verejného alebo iného
spoloèného záujmu. Kadý èlen petièného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1) aj podpis.
(2) Písomná forma sa povauje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petièného
systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom2) osoby podávajúcej
petíciu.
(3) Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doruèená, je povinný petíciu prija. Ak z obsahu petície vyplýva, e nie je prísluný vybavi ju, petíciu do desiatich
pracovných dní odo dòa jej doruèenia postúpi príslunému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak
nie je prísluný na vybavenie jej èasti, kópiu petície
s uvedením príslunej èasti do desiatich pracovných
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dní postúpi príslunému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej
elektronicky postupuje orgán verejnej moci pod¾a osobitného predpisu.2a)
(4) Ak petícia nemá náleitosti pod¾a odseku 1, prísluný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní
od jej doruèenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu,
ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície
najneskôr do 30 pracovných dní od doruèenia výzvy,
s pouèením o následku ich neodstránenia. Ak sa
v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia,
orgán verejnej moci petíciu odloí.
(5) Prísluný orgán verejnej moci je povinný preetri
a vybavi petíciu tak, aby zistil skutoèný stav veci, jeho
súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným
alebo iným spoloèným záujmom. Výsledok vybavenia
petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doruèenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov pod¾a odseku 4 zástupcovi. Vo zvlá zloitých prípadoch,
prísluný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, e petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri
preetrení petície sa primerane postupuje pod¾a osobitného predpisu.7)
(6) Ak z obsahu petície vyplýva, e petíciu nemono
vybavi pod¾a odseku 5, orgán verejnej moci prísluný
na vybavenie petície obsahujúcej iados alebo návrh
posúdi jej obsah a zale písomnú odpoveï spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote pod¾a odseku 5. Za písomné oznámenie výsledku vybavenia petície pod¾a odseku 5 alebo odseku 6 sa povauje aj elektronické
doruèenie elektronického úradného dokumentu2b) alebo oznámenie výsledku prostredníctvom petièného
systému pouitého na podporenie petície.
(7) Orgán verejnej moci je povinný zverejni výsledok
vybavenia petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho má
zriadené a na elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to
technické podmienky umoòujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti pod¾a osobitných predpisov2e) nie sú prvou vetou dotknuté..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2e znejú:

2a) § 17 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona
è. 214/2014 Z. z.
2b
) § 27 zákona è. 305/2013 Z. z.
2c
) § 2 ods. 1 písm. u) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
2d
) § 34 zákona è. 305/2013 Z. z.
2e
) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, § 11 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z..

8. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5d, ktoré znejú:
§ 5a
Ak vznikne spor o príslunos na vybavenie petície,
orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich
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pracovných dní odo dòa, keï sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.2f) Ten do desiatich pracovných dní od jej doruèenia
urèí, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo jej èas
vybavi alebo rozhodne, e petíciu vybaví sám.
§ 5b
Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové
skutoènosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi
alebo osobe, ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob
vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní
petícií tak môe urobi v periodickej tlaèi alebo ostatných hromadných informaèných prostriedkoch.
§ 5c
Ak je predmetom petície èinnos orgánov územnej
samosprávy, jej poslancov alebo tatutárneho orgánu
organizácie, ktorej zriaïovate¾om je orgán územnej
samosprávy, petíciu vybavuje prísluný orgán územnej
samosprávy.3)
§ 5d
(1) Ak petíciu podporí aspoò 10 000 osôb, prerokuje
ju prísluný orgán verejnej moci s pôsobnosou pre celé
územie Slovenskej republiky so zástupcom a petièným
výborom. Ak v petícii nie je urèený petièný výbor, má
zástupca právo prizva na prerokovanie najviac ïalie
dve osoby.
(2) Iný vecne prísluný orgán verejnej moci ako orgán
verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so
zástupcom a petièným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoò 8 % osôb oprávnených voli do orgánov samosprávy obce,3a) ktorej bola
petícia urèená.

3a
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) § 163 zákona è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

9. V § 6 sa slová § 1, 2 a 5 nahrádzajú slovami § 1
a 3 a 5.
10. V § 6a odsek 1 znie:
(1) Na výzvu prísluného orgánu verejnej moci je zástupca povinný do desiatich pracovných dní od doruèenia výzvy poskytnú nevyhnutnú súèinnos pri vybavovaní petície. Ak zástupca bez objektívneho dôvodu
neposkytne súèinnos v tejto lehote, orgán verejnej
moci nie je povinný petíciu vybavi. O tomto následku
musí by zástupca písomne pouèený u vo výzve na
poskytnutie súèinnosti pri vybavovaní petície. V èase
od odoslania výzvy na poskytnutie súèinnosti do jej
poskytnutia lehota na vybavenie petície neplynie..
11. § 8 sa vypúa.
12. Slová orgán verejnej správy vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami orgán verejnej moci v príslunom tvare.
13. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. septembra 2015
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky vydá veobecne
záväzný právny predpis pod¾a § 4a ods. 1 do 31. decembra 2016. Petíciu pod¾a § 4 ods. 4 nemono podpori
v elektronickej podobe do 31. decembra 2016.
(2) Na vybavenie petície, doruèenej orgánu verejnej
moci pred 1. septembrom 2015, sa vzahuje právna
úprava úèinná do 31. augusta 2015..
Èl. II

(3) Ak je petícia pod¾a odseku 2 urèená obecnému zastupite¾stvu alebo zastupite¾stvu samosprávneho kraja, je zastupite¾stvo povinné petíciu prerokova na svojom zasadnutí a umoni vystúpi poèas prerokovania
petície zástupcovi a èlenom petièného výboru.

Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení zákona è. 214/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

(4) Orgán verejnej moci nie je povinný prerokova petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.

V § 10 ods. 11 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: a poskytuje funkciu podpory petícii.12a).

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na Národnú radu Slovenskej republiky a vládu Slovenskej republiky..

12a) Zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení neskorích
predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

Poznámky pod èiarou k odkazom 2f a 3a znejú:

2f) § 24 ods. 1 písm. b) zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 3. februára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 470/2000
Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z.,
zákona è. 450/2002 Z. z., zákona è. 472/2003 Z. z., zákona è. 546/2004 Z. z., zákona è. 195/2007 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona è. 114/2010 Z. z., zákona
è. 349/2011 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 42/2013 Z. z., zákona è. 36/2014 Z. z. a zákona
è. 101/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúajú písmená h) a i).
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno h).
2. § 3 znie:
§ 3
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) upraví
veobecne záväzným právnym predpisom poiadavky na
a) potraviny ivoèíneho pôvodu,
b) potraviny rastlinného pôvodu vrátane èerstvého
ovocia, èerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných po¾nohospodárskych produktov, zmieané potraviny
vrátane nápojov okrem spotrebite¾sky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,
c) geneticky modifikované potraviny,
d) oznaèovanie potravín,
e) po¾nohospodárske produkty a potraviny predávané
priamo koneènému spotrebite¾ovi,
f) oznaèovanie po¾nohospodárskych produktov urèených na priamu ¾udskú spotrebu a potravín oznaèených dobrovo¾nými údajmi a ich pouívanie na úèely
propagácie a marketingu,
g) zásady odberu vzoriek a metódy ich skúania.
(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo zdravotníctva) upraví veobecne záväzným právnym predpisom
a) hygienické poiadavky na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní,
b) poiadavky na epidemiologicky rizikové èinnosti výroby potravín,
c) poiadavky na nové potraviny,1b)
d) mikrobiologické poiadavky na potraviny a na obaly
urèené na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné
predpisy,1f)

e) poiadavky na materiály a predmety urèené na styk
s potravinami,
f) poiadavky na potraviny a potravinové prísady oetrené ionizujúcim iarením,
g) poiadavky na potraviny urèené na osobitné výivové úèely a výivové doplnky,
h) poiadavky na kontaminanty v potravinách,
i) poiadavky na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,
j) poiadavky na extrakèné rozpúadlá,
k) poiadavky na osobitné prísady do potravín,
l) poiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú
vodu a balenú pitnú vodu,
m) poiadavky na pouívanie aromatických látok v potravinách pre dojèatá a malé deti,
n) poiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych
látok do potravín a obmedzenie pouívania niektorých iných látok pri výrobe potravín.
(3) Poiadavky na bezpeènos potravín a ich kvalitu,
hygienu, poiadavky na zloenie potravín, zloky, ako aj
technologické postupy pouívané pri ich výrobe a poiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo
vetkých potravín, rozsah a spôsob ich oznaèovania, ich
skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich
umiestòovanie na trh, ako aj zásady na odber vzoriek a
metódy ich skúania a postupy ustanovené veobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými pod¾a odsekov 1 a 2 je povinný dodriava kadý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestòuje ich na trh..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1c a 1d sa vypúajú.
3. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21
ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní pod¾a odseku 1 a schválených prevádzkarní produkujúcich klíèky pod¾a § 23 ods. 13.
iados o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíèky podáva iadate¾ pod¾a vzoru iadosti, ktorý je uvedený v prílohe è. 2, v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe podpísanej zaruèeným elektronickým podpisom iadate¾a. Orgán úradnej kontroly potravín uvedený v § 21 ods. 1 písm. d) zverejní vzor iadosti na svojom
webovom sídle..
4. V § 6 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) klíèky8ca) len po schválení prísluným orgánom
úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § 21 ods. 1
písm. b) a d)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8ca a 8 cb znejú:

8ca) Èl. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 208/2013 z 11. marca 2013 o poiadavkách na vysledova-
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te¾nos klíèkov a semien urèených na výrobu klíèkov (Ú. v.
EÚ L 68, 12. 3. 2013).
8cb
) Èl. 2 a príloha nariadenia Komisie (EÚ) è. 210/2013
z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich
klíèky pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).
Èl. 2 ods. 1 písm. d), èl. 6 a príloha I nariadenia (ES)
è. 852/2004..

5. V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:
d) po uplynutom dátume spotreby8daa) alebo dátume minimálnej trvanlivosti.8dab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8daa a 8dab znejú:

8daa) Èl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií
o potravinách spotrebite¾om, ktorým sa menia a dopåòajú
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1924/2006
a (ES) è. 1925/2006 a ktorým sa zruuje smernica Komisie
87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES
a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v.
EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
8dab
) Èl. 2 ods. 2 písm. r) a èl. 24 nariadenia (EÚ) è. 1169/2011..

6. V § 7b sa slová jej mnostvo nahrádzajú slovami
objednané mnostvo zásielky a balenie potravín pod¾a
§ 8 ods. 1.
7. § 8 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Prevádzkovate¾, ktorý balí potraviny v súvislosti
s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh okrem prvovýrobcu, je na úèely splnenia povinností pod¾a odsekov 1 a 2 povinný ma v pracovnoprávnom vzahu alebo inom právnom vzahu odborne
spôsobilú osobu, ktorá má v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva
a) vysokokolské vzdelanie alebo
b) stredokolské vzdelanie a absolvovala akreditovaný8g)
vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom èlenskom táte Európskej únie.
(4) Povinnos pod¾a odseku 3 nemá prevádzkovate¾,
ktorý sám spåòa poiadavku odbornej spôsobilosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8g) znie:

8g) § 8 a 14 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 315/2012 Z. z..

8. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Oznaèovanie potravín
(1) Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestòuje na trh, je povinný ich oznaèi v kodifikovanej podobe tátneho jazyka údajmi pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Prevádzkovate¾ potravinárskeho podniku, ktorý
pouíva aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu
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oznaèenia výivovej hodnoty potravín, ako je uvedená
v osobitnom predpise,9a) oznámi túto formu ministerstvu.
(3) Prevádzkovate¾ potravinárskeho podniku je povinný monitorova inú formu oznaèenia pod¾a odseku 2
a správu o tom zasla ministerstvu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

9) Nariadenie (EÚ) è. 1169/2011.
9a
) Èl. 29 a 34 nariadenia (EÚ) è. 1169/2011..

9. V § 12 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
10. § 23 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Orgán úradnej kontroly potravín, na základe
iadosti prevádzkovate¾a, vydá rozhodnutie o schválení
prevádzkarne produkujúcej klíèky pod¾a osobitného
predpisu.8cb).
11. V § 28 sa odsek 2 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) nesplnila povinnos pod¾a § 8 ods. 3..
12. § 29a sa vypúa.
13. Za § 31ac sa vkladá § 31ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31ad
Prechodné ustanovenia k úprave
úèinnej od 1. apríla 2015
(1) Veobecne záväzné právne predpisy vydané pod¾a
§ 3 ods. 1 a 4 zákona úèinného do 31. marca 2015
ostávajú platné a úèinné do vydania nových veobecne
záväzných právnych predpisov.
(2) Prevádzkovate¾, ktorý balí potraviny v súvislosti
s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný zaloi pracovnoprávny vzah
alebo iný právny vzah s osobou, ktorá je odborne spôsobilá v oblasti potravinárstva, pod¾a § 8 ods. 3 do
1. apríla 2016.
(3) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené do
31. marca 2015 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného do
31. marca 2015..
14. Za § 31f sa vkladá § 31g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31g
Zruovacie ustanovenie úèinné od 1. apríla 2015
Zruuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 è. 1482/2009-100,
ktorým sa ustanovuje rozsah výivového tvrdenia, spôsob uvádzania výivovej hodnoty a spôsob jej výpoètu..
15. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 152/1995 Z. z.
VZOR

iados o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíèky
Meno, priezvisko/obchodné meno iadate¾a: .......................................................................................................
Miesto podnikania/sídlo iadate¾a: ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adresa prevádzkarne, ktorej schválenie sa iada: .................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Identifikaèné èíslo organizácie (IÈO): ..................................................................................................................
Pod¾a èl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) è. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíèky
pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013) iadam o schválenie
prevádzkarne produkujúcej klíèky.
Typ èinnosti (vyznaèi kríikom):
 Výroba
 Balenie
 Skladovanie
 Iné .................................................................................................................................................................
V ................................................................................................ dòa ................................................................

.........................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, funkcia
.........................................................................................................................................................................
Odtlaèok peèiatky*) a podpis
*) Odtlaèok peèiatky sa umiestòuje len na iados podanú v listinnej podobe..

16. Slová internetový predaj vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami predaj na
dia¾ku v príslunom tvare.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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31
ZÁKON
zo 4. februára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
a o doplnení zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení
územnej spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001
Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 352/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová v platnom znení.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Názov zoskupenia
Názvom zoskupenia sa rozumie názov, pod ktorým je
zoskupenie zapísané v Registri európskych zoskupení
územnej spolupráce (ïalej len register). Názov zoskupenia musí obsahova oznaèenie európske zoskupenie
územnej spolupráce alebo skratku e. z. ú. s. a musí
sa odliova od názvu u existujúcich zoskupení alebo
u zaniknutých zoskupení. Toto oznaèenie nemôu
pouíva vo svojom názve alebo v obchodnom mene iné
osoby..
3. V § 3 ods. 1 sa nad pojem zahranièný subjekt
umiestòuje odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení..

4. V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová zastúpená
ministerstvom.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 a 21 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
Èl. 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom
znení..

6. V § 3 ods. 3 sa za slovo predkladá vkladá slovo
vláde, slovo ministerstvo sa nahrádza slovami
ústredný orgán tátnej správy, slovo ktoré sa na-

hrádza slovom ktorý a slovo tát sa nahrádza slovami Slovenskú republiku.
7. V § 3 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
8. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Zahranièný subjekt sa môe sta èlenom zoskupenia na území Slovenskej republiky, ak spåòa podmienky èlenstva v zoskupení pod¾a právneho poriadku
tátu, na ktorého území sa nachádza alebo má sídlo,
a bol mu udelený súhlas tohto tátu s èlenstvom v zoskupení..
9. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Registrový úrad je Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len registrový úrad).
(2) Registrový úrad
a) vedie register a je jeho správcom pod¾a osobitného
predpisu,4)
b) prijíma oznámenia a ude¾uje súhlas s úèasou slovenských subjektov v zoskupení zaloenom na území èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát) pod¾a osobitného predpisu,4a)
c) schva¾uje dohovor4b) a kadú jeho zmenu pod¾a osobitného predpisu,4c)
d) rozhoduje o zápise zoskupenia do registra, o zápise
zmien zapisovaných údajov v registri a o výmaze zoskupenia z registra,
e) prijíma oznámenia slovenských subjektov o ich registrácii alebo o uverejnení dohovoru a stanov zoskupení zaloených na území iného èlenského tátu,
f) dohliada, èi zoskupenie plní úèel, na ktorý bolo
zaloené,
g) rozhoduje pod¾a osobitného predpisu,5)
h) ukladá pokuty pod¾a tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a, 4b, 4c a 5 znejú:

4a) Èl. 4 ods. 2, 3 a èl. 3a nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom
znení.
4b
) Èl. 8 nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení.
4c
) Èl. 4 ods. 6 a èl. 6a nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom
znení.
5
) Èl. 13 nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení..

10. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Register je verejný zoznam. Registrový úrad vydá
výpis z registra v listinnej podobe na základe písomnej
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iadosti. Výpis z registra obsahuje údaje zapísané v registri v deò jeho vydania..
11. § 4 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Do registra sa zapisujú v tátnom jazyku5a) tieto
údaje:
a) názov a sídlo zoskupenia,
b) identifikaèné èíslo,
c) dátum vzniku zoskupenia,
d) èas, na aký sa zoskupenie zakladá,
e) cie¾ a úlohy zoskupenia,
f) predmet èinnosti pod¾a § 26 ods. 1,
g) názov kadého èlena zoskupenia s uvedením jeho
sídla a tátu, v ktorom sa nachádza alebo má sídlo,
h) výka vkladu jednotlivých èlenov a rozsah jeho splatenia,
i) meno, priezvisko a bydlisko riadite¾a,
j) dátum vstupu zoskupenia do likvidácie a dátum
ukonèenia likvidácie zoskupenia,
k) dátum zániku zoskupenia,
l) dôvod zániku zoskupenia.
(7) Registrový úrad v registri ukladá a uverejòuje dohovor a stanovy zoskupenia a ich zmeny. Dohovor
a stanovy zoskupenia podpisujú vetci èlenovia zoskupenia; pravos podpisov musí by úradne osvedèená.
Do registra sa ukladá originál alebo úradne osvedèená
kópia dohovoru a stanov zoskupenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995
Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

12. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Konanie o udelení súhlasu a schválení dohovoru
(1) Návrh na udelenie súhlasu s úèasou slovenského subjektu v zoskupení zaloenom na území èlenského tátu a na schválenie navrhovaného dohovoru alebo
návrh na schválenie zmeny dohovoru podáva slovenský subjekt pod¾a § 3 ods. 2 registrovému úradu.
(2) K návrhu na udelenie súhlasu s úèasou slovenského subjektu v zoskupení zaloenom na území èlenského tátu a na schválenie navrhovaného dohovoru
sa prikladá
a) úradne osvedèená kópia navrhovaného dohovoru,
b) úradne osvedèená kópia navrhovaných stanov a
c) súhlas pod¾a § 3 ods. 3 alebo ods. 4.
(3) K návrhu na schválenie zmeny dohovoru sa prikladá
a) dohovor s uvedenou zmenou a
b) stanovy s uvedenou zmenou.
(4) Na konanie o udelení súhlasu s úèasou slovenského subjektu v zoskupení zaloenom na území èlenského tátu a o schválení navrhovaného dohovoru
a o schválení zmeny dohovoru sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní,5b) ak osobitný predpis1)
alebo tento zákon neustanovuje inak.
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(5) Proti rozhodnutiu o návrhu pod¾a odseku 1 nie je
moné poda opravný prostriedok; toto rozhodnutie je
preskúmate¾né súdom.5c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5b a 5c znejú:

5b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov.
5c
) § 247 a 250k Obèianskeho súdneho poriadku..

13. V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
b) poèas trvania zoskupenia zápisom èlena zoskupenia do registra..
14. V § 5 ods. 2 sa slová riadite¾a s predchádzajúcim
súhlasom zhromadenia nahrádzajú slovom zoskupenia.
15. V § 5 ods. 3 písm. b) a c) sa za slovo èlena vkladá
slovo zoskupenia.
16. V § 5 odsek 4 znie:
(4) Registrový úrad vykoná výmaz èlena zoskupenia
z registra na návrh zoskupenia, ak
a) zhromadenie (§ 16) rozhodne o jeho vylúèení,
b) èlen zoskupenia zanikne alebo
c) èlen zoskupenia poiadal o ukonèenie èlenstva v zoskupení..
17. V § 6 sa slovo registrácie nahrádza slovami zápisu do registra.
18. § 7 a 9 znejú:
§ 7
(1) Návrh na zápis zoskupenia do registra podávajú
zakladatelia alebo nimi zvolený zástupca registrovému
úradu. Rozsah oprávnení zvoleného zástupcu urèí splnomocnenie zakladate¾ov.
(2) K návrhu na zápis zoskupenia do registra pod¾a
odseku 1 sa prikladá
a) dohovor,
b) stanovy,
c) súhlas s úèasou zakladate¾ov v zoskupení udelený
pod¾a osobitného predpisu,4a)
d) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, e hodnota nepeòaného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku zoskupenia, ak
zakladate¾ vloil nepeòaný vklad,
e) listina, ktorou sa preukazuje rozsah splatenia vkladov jednotlivých zakladate¾ov,
f) listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie riadite¾a,
g) listina, ktorou sa preukazuje bezúhonnos riadite¾a
pod¾a § 35 ods. 3,
h) splnomocnenie zvoleného zástupcu, ak návrh na zápis zoskupenia do registra podáva zvolený zástupca.
§8
(1) Registrový úrad vydá rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra a vykoná zápis do registra najneskôr
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do 30 dní od doruèenia návrhu na zápis zoskupenia do
registra, ak
a) návrh na zápis zoskupenia do registra spåòa podmienky pod¾a § 7,
b) dohovor a stanovy sú v súlade s týmto zákonom
a osobitným predpisom,1)
c) ide o zoskupenie pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu,1)
d) zakladate¾om bol udelený súhlas s ich úèasou v zoskupení v súlade s týmto zákonom a osobitným
predpisom1).
(2) Do registra sa zapisuje bez zbytoèného odkladu
kadá zmena údajov pod¾a § 4 ods. 6. Zoskupenie je povinné najneskôr do 30 dní odo dòa, keï nastali úèinky
právnej skutoènosti zakladajúcej zmenu zapisovaných
údajov, poda návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri. K návrhu na zápis zmeny zapisovaných
údajov v registri sa prikladá listina, z ktorej vyplýva zápis, zmena alebo zánik zapisovaného údaja.
(3) Registrový úrad pridelí zoskupeniu identifikaèné
èíslo v rozhodnutí o zápise zoskupenia do registra.
(4) Zápis zoskupenia do registra sa vykoná ku dòu
urèenému v návrhu na zápis zoskupenia do registra.
Ak sa rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra vydá
neskôr alebo sa v návrhu na zápis zoskupenia do registra neuvádza deò, ku ktorému sa má zápis vykona, vykoná sa zápis zoskupenia do registra ku dòu vydania
tohto rozhodnutia.
(5) Údaje o názve zoskupenia, jeho identifikaènom
èísle, jeho èlenoch a sídle, ako aj zmeny týchto údajov
zale registrový úrad do desiatich pracovných dní od
právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra tatistickému úradu Slovenskej republiky.
§9
Registrový úrad zamietne návrh na zápis zoskupenia
do registra, ak nie sú splnené podmienky pod¾a § 8
ods. 1, najneskôr do 30 dní od doruèenia návrhu na zápis zoskupenia do registra..
19. V § 10 ods. 1 sa za slová spoloène alebo vkladajú slová koná nimi.
20. § 11 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Zruenie zoskupenia
§ 11
Zoskupenie sa zruuje
a) dòom uvedeným v rozhodnutí zhromadenia o zruení zoskupenia, inak dòom, keï bolo toto rozhodnutie prijaté,
b) dòom uvedeným v rozhodnutí súdu o zruení zoskupenia, inak dòom, keï toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnos,
c) zastavením konkurzného konania pre nedostatok
majetku, zruením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zruením konkurzu po splnení koneèného
rozvrhu výaku,
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d) uplynutím èasu, na ktorý bolo zoskupenie zaloené..
21. V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
d) zoskupenie prestane spåòa podmienky pod¾a § 8
ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo pod¾a osobitného predpisu6a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Èl. 7 a 14 nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení..

22. V § 12 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Ak bolo zoskupenie zruené z dôvodu pod¾a odseku 1 písm. b), môu jeho èlenovia zaloi ïalie zoskupenie alebo sa sta èlenom u existujúceho zoskupenia
najskôr po uplynutí jedného roka od vysporiadania záväzkov zrueného zoskupenia.
(3) Súd môe na návrh registrového úradu, tátneho
orgánu alebo osoby, ktorá preukáe právny záujem,
rozhodnú o zruení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a) sa v uplynulých 12 mesiacoch nekonalo zasadanie
zhromadenia,
b) do 6 mesiacov po skonèení funkèného obdobia neboli zvolené nové orgány zoskupenia pod¾a § 15
písm. b) alebo písm. c).
(4) Súd pred rozhodnutím o návrhu na zruenie zoskupenia môe urèi lehotu na nápravu stavu, pre ktorý bolo zruenie zoskupenia navrhnuté..
23. § 13 sa vypúa.
24. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Zánik zoskupenia
(1) Zoskupenie zaniká ku dòu výmazu z registra.
Jeho zániku predchádza zruenie s likvidáciou.
(2) Likvidaèný zostatok sa rozdelí medzi èlenov zoskupenia v pomere výky ich splatených vkladov
a peòaných príspevkov.
(3) Odmenu likvidátora urèí ten, kto likvidátora vymenoval.
(4) Náklady likvidácie sa uhradia z majetku zoskupenia.
(5) Ak tento zákon neustanovuje v § 28 ods. 4 inak,
pri likvidácii sa pouijú primerane ustanovenia § 70 a
75a Obchodného zákonníka..
25. V § 15 písmená c) a d) znejú:
c) kontrolný orgán,
d) ïalie orgány pod¾a dohovoru a stanov..
26. § 16 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 17 znejú:
Zhromadenie
§ 16
(1) Zhromadenie je najvyí orgán zoskupenia.
Zhromadenie tvoria vetci èlenovia zoskupenia. Zhromadenie najmä
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a) schva¾uje rozpoèet zoskupenia,
b) schva¾uje úètovnú závierku a výroènú správu,
c) rozhoduje o pouití zisku alebo spôsobe vyrovnania
straty najneskôr do skonèenia nasledujúceho úètovného obdobia,
d) rozhoduje o zruení zoskupenia,
e) rozhoduje o návrhoch na zmeny zapisovaných údajov v registri,
f) volí a odvoláva riadite¾a a urèuje jeho plat,
g) volí a odvoláva èlenov dozornej rady alebo revízora,
h) schva¾uje a odvoláva audítora,
i) vymenúva a odvoláva likvidátora,
j) schva¾uje prevody vlastníctva nehnute¾ného majetku zoskupenia,
k) rozhoduje o zmenách v stanovách okrem ustanovení,
ktoré si èlenovia zoskupenia vyhradili v dohovore.
(2) Zhromadenie rozhoduje aj o ïalích skutoènostiach v rozsahu a za podmienok urèených v dohovore
a stanovách.
§ 17
(1) Zhromadenie volí zo svojich èlenov predsedu
zhromadenia a podpredsedu zhromadenia, ktorý zastupuje predsedu zhromadenia v prípade jeho neprítomnosti. Volebné obdobie je tvorroèné, ak dohovor
alebo stanovy neurèia inak.
(2) Predseda zhromadenia pripravuje, zvoláva a riadi zasadania zhromadenia, ak tento zákon v § 20
ods. 6 neustanovuje inak.
(3) Zhromadenie zasadá pod¾a potreby, najmenej
vak raz roène.
(4) Na platné rozhodnutie zhromadenia je potrebný
súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jeho èlenov, ak
osobitný predpis,7) dohovor alebo stanovy neustanovujú inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Èl. 8 ods. 1 a èl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení..

27. V § 18 ods. 1 sa za slová týmto zákonom, vkladajú slová osobitným predpisom,1).
28. V § 18 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
29. V § 18 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak dohovor alebo stanovy neurèia inak..
30. V § 18 odsek 6 znie:
(6) Riadite¾ sa zúèastòuje na zasadaniach zhromadenia..
31. V § 18 ods. 7 sa na konci pripája veta: Bezúhonnos sa preukazuje pod¾a § 35 ods. 3..
32. V § 18 sa vypúa odsek 8.
33. V § 19 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúa èiarka
a pripájajú sa tieto slová: alebo zánikom zoskupenia
pred uplynutím funkèného obdobia,.
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34. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Riadite¾ sa môe vzda funkcie písomným oznámením predsedovi zhromadenia. Výkon funkcie riadite¾a v tomto prípade zaniká dòom nasledujúcim po dni
doruèenia písomného oznámenia predsedovi zhromadenia, ak dohovor alebo stanovy neurèia inak..
35. Nadpis nad § 20 znie: Kontrolný orgán.
36. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Dozorná rada musí by zriadená, ak hodnota majetku zoskupenia je vyia ako 100 000 eur alebo ak je
súèasou jeho majetku prioritný majetok pod¾a § 28.
V ostatných prípadoch môe by dozorná rada zriadená, ak to upravuje dohovor alebo stanovy..
37. V § 20 odseky 4 a 6 znejú:
(4) Kontrolný orgán je oprávnený nahliada do vetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa èinnosti zoskupenia a kontrolova, èi zoskupenie uskutoèòuje
svoju èinnos v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi, dohovorom a stanovami.
(5) Kontrolný orgán najmä
a) preskúmava úètovnú závierku a výroènú správu
a predkladá svoje vyjadrenie zhromadeniu,
b) kontroluje vedenie úètovníctva a iných dokladov,
c) upozoròuje zhromadenie na zistené nedostatky
a podáva návrhy na ich odstránenie.
(6) Kontrolný orgán je oprávnený najmä
a) zvola mimoriadne zasadanie zhromadenia, ak si to
vyaduje záujem zoskupenia,
b) poda zhromadeniu návrh na odvolanie riadite¾a,
c) zúèastni sa na zasadaní zhromadenia; v prípade
dozornej rady má toto právo kadý jej èlen,
d) upozorni zhromadenie na zistené poruenie veobecne záväzných právnych predpisov, dohovoru
alebo stanov..
38. § 20 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Dozorná rada zasadá pod¾a potreby, najmenej
vak raz roène..
39. V § 21 ods. 1 tretia veta znie: Bezúhonnos sa
preukazuje pod¾a § 35 ods. 3..
40. V § 21 odsek 2 znie:
(2) Èlenov dozornej rady alebo revízora volí a odvoláva zhromadenie. Podrobnosti o vo¾be a odvolávaní èlena dozornej rady alebo revízora upraví dohovor alebo
stanovy..
41. V § 21 ods. 3 sa za slová esroèné, ak vkladajú
slová dohovor alebo.
42. V § 21 ods. 4 prvá veta znie: Èlenstvo v dozornej
rade a funkcia revízora sú èestné a nezastupite¾né..
43. V § 22 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) dòom, v ktorom prestal spåòa podmienky pod¾a
§ 21 ods. 1,.
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Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
44. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Èlen dozornej rady alebo revízor sa môe vzda
funkcie písomným oznámením predsedovi zhromadenia. Výkon funkcie èlena dozornej rady alebo revízora
v tomto prípade zaniká dòom nasledujúcim po dni doruèenia písomného oznámenia predsedovi zhromadenia, ak dohovor alebo stanovy neurèia inak..
45. V § 23 sa slová Èlen zoskupenia nahrádzajú
slovami Èlen zhromadenia.
46. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
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§ 28
Prioritný majetok
(1) Prioritný majetok na úèely tohto zákona je nehnute¾ný majetok tátu, vyieho územného celku alebo
obce, ktorý vkladá tát, vyí územný celok alebo obec
ako zakladate¾ alebo èlen do zoskupenia a ktorý je urèený výluène na zabezpeèenie úèelu, na ktorý bolo zoskupenie zaloené.
(2) Prioritný majetok nemono previes na inú osobu,
prenecha do nájmu alebo do výpoièky, nemono ho
zaloi alebo inak zaai ani ho inak poui na zabezpeèenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby. Oznaèenie prioritného majetku v katastri nehnute¾ností sa vykoná poznámkou10) na návrh èlena zoskupenia, ktorý
prioritný majetok do zoskupenia vloil.

Zápisnica o zasadaní orgánov zoskupenia

(3) Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je súèasou konkurznej podstaty.

Zo zasadania orgánov zoskupenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú zoskupenie uchováva v období urèenom
stanovami, ktoré nesmie by kratie ako tyri roky..

(4) Ak je zoskupenie zruené, likvidátor je povinný
prioritný majetok odplatne ponúknu èlenovi zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vloil. Ak
tento èlen zoskupenia neprejaví o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne ponúkne tátu, vyiemu
územnému celku alebo obci, na ktorého území má sídlo
alebo sa nachádza èlen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vloil. Ak ani tieto subjekty neprejavia o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne
ponúkne inému vyiemu územnému celku alebo obci.

47. § 25 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Majetok zoskupenia
§ 25
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Majetok zoskupenia tvoria najmä
vklady zakladate¾ov a pristupujúcich èlenov,
peòané príspevky èlenov,
príjmy z vlastnej èinnosti,
zisk z podnikania,
dedièstvo,
dary od fyzických osôb a právnických osôb.

(2) Ústredný orgán tátnej správy môe do zoskupenia vloi majetok tátu iba na základe rozhodnutia vlády. Obec a vyí územný celok môu do zoskupenia
vloi majetok v súlade s osobitnými predpismi.9a)
(3) S vlastníckym právom k majetku, ktorý sa prevádza do vlastníctva zoskupenia, sa prevádzajú aj práva
a záväzky súvisiace s týmto majetkom.
(4) Èlen zoskupenia spíe so zoskupením písomný
protokol o odovzdaní majetku po vzniku zoskupenia.
Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku, v prípade nepeòaného vkladu
túto hodnotu urèí znalecký posudok. Protokol podpisuje tatutárny zástupca èlena zoskupenia a tatutárny zástupca zoskupenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 6 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 4 zákona è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení neskorích predpisov..

48. V § 27 ods. 2 sa vypúajú slová: alebo príspevok.
49. § 28 vrátane nadpisu znie:

(5) Likvidátor ponúkne prioritný majetok pod¾a odseku 4 v hodnote urèenej znaleckým posudkom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorích predpisov..

50. V § 29 odsek 3 znie:
(3) Návrh rozpoètu predkladá na schválenie zhromadeniu riadite¾ najneskôr dva mesiace pred zaèiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpoèet zostavuje. Zhromadenie schváli rozpoèet zoskupenia
najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpoèet
zostavuje..
51. V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Úètovným obdobím zoskupenia je kalendárny rok..
52. V § 30 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Úètovná závierka musí by overená audítorom, ak
a) prostriedky poskytnuté z Európskej únie, zo tátneho rozpoètu, z rozpoètu tátneho fondu, rozpoètu
vyieho územného celku a z rozpoètu obce prekroèia sumu 33 000 eur v roku, za ktorý je úètovná závierka zostavená alebo
b) vetky príjmy zoskupenia prekroèia sumu 170 000
eur v roku, za ktorý je úètovná závierka zostavená.
(4) Úètovná závierka a správa audítora pod¾a odseku 3
sa zverejòujú vo verejnej èasti registra úètovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka..
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53. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Výroèná správa obsahuje
a) preh¾ad èinností vykonaných v kalendárnom roku
vo vzahu k cie¾u a úlohám zoskupenia,
b) osobitný preh¾ad èinností vykonaných v kalendárnom roku, ktoré boli spolufinancované Európskou
úniou alebo zo tátneho rozpoètu,
c) preh¾ad o èinnosti orgánov zoskupenia,
d) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v úètovnej závierke,
e) preh¾ad peòaných príjmov a výdavkov,
f) preh¾ad rozsahu príjmov a výnosov v èlenení pod¾a
zdrojov,
g) stav a pohyb majetku a záväzkov zoskupenia,
h) zmeny a nové zloenie orgánov zoskupenia, ku ktorým dolo v priebehu kalendárneho roka,
i) informácie o plánovanej èinnosti zoskupenia,
j) ïalie údaje urèené zhromadením..
54. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Zodpovednos zoskupenia a jeho èlenov
(1) Zoskupenie zodpovedá za svoje záväzky celým
svojim majetkom.
(2) Èlenovia zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ruèia za záväzky zoskupenia len do výky svojich nesplatených vkladov zapísaných v registri. Èlenovia zoskupenia, ktorí sú zahraniènými subjektmi,
môu obmedzi svoje ruèenie za záväzky zoskupenia
v dohovore..
55. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32a
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11a) Èl. 12 ods. 2a nariadenia (ES) è. 1082/2006 v platnom znení..

57. § 35 vrátane nadpisu znie:
§ 35
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri, o výmaze zoskupenia z registra a o uloení pokuty pod¾a § 32a sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,5b) ak
tento zákon v § 7 a 9 neustanovuje inak.
(2) Úkony v konaní o udelení súhlasu s úèasou slovenského subjektu v zoskupení zaloenom na území
èlenského tátu a o schválení navrhovaného dohovoru,
v konaní o schválení zmeny dohovoru, v konaní o zápise zoskupenia do registra, v konaní o uloení pokuty,
v konaní o zápise zmien zapisovaných údajov v registri
a v konaní o výmaze zoskupenia z registra mono vykona len v listinnej podobe.
(3) Za bezúhonnú sa na úèely tohto zákona povauje
fyzická osoba, ktorá nemá záznam vo výpise z registra
trestov alebo v rovnocennej listine. Bezúhonnos fyzickej osoby sa na úèely tohto zákona preukazuje výpisom
z registra trestov, nie starím ako tri mesiace, vydaným
prísluným orgánom tátu, ktorého je fyzická osoba
tátnym prísluníkom. Ak sa taký doklad v uvedenom
táte nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná prísluným orgánom uvedeného tátu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 sa vypúa.
58. Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36

Správny delikt

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. apríla 2015

(1) Registrový úrad uloí pokutu od 50 eur do 800 eur
zoskupeniu, ktoré neoznámilo registrovému úradu
zmenu zapisovaných údajov pod¾a § 8 ods. 2.

Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
1. aprílom 2015 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného do
31. marca 2015..

(2) Pri urèovaní výky pokuty sa prihliada na
závanos protiprávneho konania, spôsob a okolnosti
protiprávneho konania.

Èl. II

(3) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa registrový úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï k porueniu povinnosti dolo.
(4) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu..
56. Doterají text § 34 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Èlenovia zahranièného zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ruèia za záväzky zahranièného
zoskupenia do výky svojich nesplatených finanèných
príspevkov alebo si svoje ruèenie obmedzia pod¾a osobitného predpisu11a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona 34/2014 Z. z. a zákona
è. 13/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V §1 sa odsek 3 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
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m) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác
a poskytnutie sluieb, ktorých výsledkom je dodávka a intalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnovite¾ných zdrojov energie
pre rodinné a bytové domy na úèel bývania; v prípade výroby elektriny je malým zariadením zariadenie
s výkonom do 10 kW,6ag) v prípade výroby tepla je
malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu
energie pre budovu uívanú fyzickou osobou alebo
fyzickými osobami na bývanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6ag znie:

6ag) § 2 písm. b) bod 28 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Èiastka 10

Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplne znenie zákona è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení
zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 547/2011 Z. z., zákonom
è. 352/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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32
ZÁKON
zo 4. februára 2015,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z.,
zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 598/2006 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 563/2008 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 532/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 97/2014 Z. z.,
zákona è. 195/2014 Z. z. a zákona è. 362/2014 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej
v § 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na
príjem z verejných prostriedkov,1ab) patrí mu poèas poberania platu poslanca za výkon kadej inej funkcie
príjem najviac v sume minimálnej mzdy.
(5) Za príjem pod¾a odseku 4 sa na úèely tohto zákona povauje
a) plat alebo odmena predsedu samosprávneho kraja
a jeho zástupcu, starostu obce alebo primátora mesta a ich zástupcov,
b) plat zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je tatutárnym orgánom alebo èlenom
tatutárneho orgánu, alebo vedúceho zamestnanca,
ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho
orgánu,
c) odmena od samosprávneho kraja za výkon funkcie
poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja,
d) mzda alebo odmena generálneho riadite¾a Sociálnej
poisovne,
e) plat, mzda alebo iná odmena z verejných prostriedkov za výkon funkcie tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
1. právnickej osoby zriadenej zákonom alebo na základe zákona tátnym orgánom, samosprávnym
krajom alebo obcou, alebo
2. verejnoprávnej intitúcie, alebo
f) iný obdobný príjem z verejných prostriedkov.

(6) Odsek 4 sa nevzahuje na poskytovanie náhrad
výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon inej
funkcie, ako aj na príjem z
a) výkonu funkcie poslanca obecného zastupite¾stva,
b) èinnosti, vykonávanie ktorej je podmienené èlenstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii,
alebo
c) vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej
èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ab znie:

1ab) § 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak nie je v tomto zákone
ustanovené inak..
3. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Prezidentovi po skonèení výkonu jeho funkcie
patrí doivotne plat vo výke platu poslanca pod¾a § 2
ods. 1 a 2..
Èl. II
Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
zákona è. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona è. 166/1998 Z. z., zákona
è. 241/1999 Z. z., zákona è. 472/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 547/2002 Z. z., zákona
è. 432/2003 Z. z., zákona è. 79/2005 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 306/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak riadite¾ovi patrí aj plat poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, poèas poberania platu poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky patrí riadite¾ovi
plat pod¾a prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy.
Na roènú odmenu z podielu na zisku sa predchádzajúca veta pouije rovnako..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch sta-
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rostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
è. 172/1998 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona
è. 289/2002 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z. a zákona
è. 154/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poèas poberania platu
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 a 6 sa v tomto prípade neuplatnia..
Èl. IV
Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,
zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 414/2012 Z. z., zákona è. 36/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 355/2013 Z. z. a zákona
è. 213/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 7 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak èlenovi Rady banky patrí aj plat poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, poèas poberania
platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
patrí èlenovi Rady banky mzda ako aj finanèná odmena
najviac v sume minimálnej mzdy..
Èl. V
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 16/2006 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 334/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona
è. 361/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 12 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Ak poslancovi patrí aj plat poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky, poèas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí poslancovi odmena pod¾a odseku 4 alebo odseku 6 najviac v sume minimálnej mzdy.
(8) Ak poslancovi patrí aj plat starostu obce alebo
primátora mesta, alebo ich zástupcov, poèas poberania
platu starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich
zástupcov patrí poslancovi odmena pod¾a odseku 4
alebo odseku 6 najviac v sume minimálnej mzdy..
Èl. VI
Zákon è. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ïalích náleitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie
predsedu samosprávneho kraja v znení zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z. a zákona
è. 395/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak predsedovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej
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republiky, poèas poberania platu poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky patrí predsedovi plat v sume
minimálnej mzdy..
2. V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
ods. 1 druhej vety.
Èl. VII
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
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., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 183/2014 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 240/2014 Z. z., zákona
è. 298/2014 Z. z. a zákona è. 25/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 122 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak generálnemu riadite¾ovi patrí aj
plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poèas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riadite¾ovi mesaène
mzda v sume minimálnej mzdy..
2. V § 122 ods. 6 tvrtej vete sa slová mzdy uvedenej
v prvej vete nahrádzajú slovami jeho mzdy.
Èl. VIII
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona
è. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej re-
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publiky è. 288/2013 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z.
a zákona è. 325/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
Ak zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu alebo
vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v priamej riadiacej
pôsobnosti tatutárneho orgánu patrí aj plat poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, patrí mu poèas
poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plat pod¾a prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy..
Èl. IX
Zákon è. 385/2008 Z. z. o Tlaèovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení
zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
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V § 13 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak generálnemu riadite¾ovi patrí aj plat poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, poèas poberania
platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
patrí generálnemu riadite¾ovi mesaèná mzda pod¾a prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy. Na odmenu
pod¾a § 12 ods. 1 písm. b) sa pouije prechádzajúca
veta rovnako..
Èl. X

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vykonania
najbliích volieb do Národnej rady Slovenskej republiky okrem èl. V § 12 ods. 8, ktorý nadobúda úèinnos
dòom vykonania najbliích volieb starostov obcí a primátorov miest.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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33
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 5. februára 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane
a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 11
ods. 4, § 14 ods. 4, § 29 ods. 6, § 35 ods. 5 a § 39 ods. 3
druhej vety zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Postup pri geologickom prieskume
výhradných loísk
(k § 11 zákona)
Ten, kto je oprávnený1) vykonáva loiskový geologický prieskum (ïalej len organizácia), pri vyh¾adávaní
a overovaní výhradného loiska
a) zisuje a komplexne vyhodnocuje vetky vyuite¾né
nerasty výhradného loiska a ich úitkové zloky
tak, aby bolo moné vyhodnoti rozmiestnenie jednotlivých nerastov a na tento úèel
1. urèuje lokalizáciu vzoriek, spôsob vzorkovania,
poèet a druh vzoriek,
2. zabezpeèuje potrebné geochemické práce, laboratórne, mineralogické, petrologické, technologické
a energetické rozbory a skúky,
3. vykonáva laboratórny a modelový technologický
výskum úpravy a zu¾achovania nerastov a zisuje
monosti obmedzenia kodlivých zloiek,
4. priebene hodnotí monosti vyuitia nerastov
pod¾a ekonomickej efektívnosti,
b) overuje vývoj a úloné pomery výhradného loiska
tak, aby boli vytvorené podmienky na projektovanie
výstavby baní a lomov, otvárku, prípravu a dobývanie výhradného loiska pod¾a zásad banskej technológie a na zabezpeèenie racionálneho vyuitia zásob
výhradného loiska a na tento úèel
1. skúma a overuje rozsah, tvar, úloné a tektonické
pomery výhradného loiska, ktoré môu ma
vplyv na jeho dobývanie,
2. skúma a urèuje fyzikálno-mechanické, geotechnické, ininierskogeologické a hydrogeologické
vlastnosti výhradného loiska a horninového prostredia,
1

3. riei zvodnenie výhradného loiska vo vzahu
k nadloiu a podloiu a nakladanie s banskými
vodami,
4. navrhuje optimálny spôsob prípravy, otvárky a dobývania výhradného loiska,
c) vykonáva geologické práce tak, aby sa zabránilo znemoneniu alebo saeniu vyuitia výhradného
loiska alebo jeho èasti a neodôvodneným stratám
jeho zásob a na tento úèel
1. umiestòuje geologické diela tak, aby èo najmenej
viazali zásoby výhradného loiska, alebo aby sa
nesaili podmienky jeho prípravy, otvárky a dobývania,
2. skúma monosti prievalov vôd, prietrí hornín,
uhlia a plynov, samovznietenia, ionizujúceho iarenia, svahových deformácií v lomoch, na odvaloch a na odkaliskách, ktoré môu ovplyvni budúce vyuitie loiska,
3. vykonáva opatrenia, aby pri vyuívaní výhradného loiska nedolo k prepojeniu zvodnených horizontov,
4. vyznaèuje v banskomeraèskej dokumentácii plochy na povrchu, na ktorých z h¾adiska ochrany
zásob výhradného loiska nemono umiestòova
povrchové stavby a zariadenia,
d) zisuje a overuje skutoènosti potrebné na posúdenie
moných vplyvov vyuívania výhradného loiska na iné
loiská, vody a iné prírodné zdroje, na ivotné prostredie a na ïalie dôleité verejné záujmy a na tento úèel
1. skúma súvislos výhradného loiska s okolitými
vyuívanými loiskami, starými banskými dielami, horninovými truktúrami s významnými
zdrojmi podzemných vôd vrátane prírodných lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,2) zariadeniami na vyuívanie geotermálnej
energie,3) úloiskami rádioaktívnych odpadov4)
a iných odpadov v podzemných priestoroch,
úloiskami vhodnými na úèely trvalého ukladania oxidu uhlièitého do geologického prostredia5)
alebo s inými monosami vyuitia podzemia na
energetické úèely vrátane moností, ktoré sú
strategické pre bezpeènos dodávok energie alebo
pre rozvoj obnovite¾ných zdrojov energie,

) § 4 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 26 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 3 písm. o) zákona è. 569/2007 Z. z. v znení zákona è. 311/2013 Z. z.
4
) § 21 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 143/2013 Z. z.
5
) § 3 ods. 1 zákona è. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhlièitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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2. skúma vplyv vyuívania výhradného loiska na
jednotlivé zloky ivotného prostredia6) a urèuje
podmienky minimalizácie vplyvov dobývania na
ivotné prostredie,
3. navrhuje monosti umiestnenia úloísk aobného odpadu,7) aby nesaovali budúce vyuitie výhradného loiska a aby ivotné prostredie bolo
naruené èo najmenej,
4. hodnotí vplyv vyuívania výhradného loiska na
objekty a záujmy chránené pod¾a osobitných
predpisov,8)
5. hodnotí výhradné loisko vo vzahu k územnoplánovacej dokumentácii,9)
6. spolupracuje s orgánom územného plánovania
pri obstarávaní alebo aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie,
e) vykoná opatrenia na zabezpeèenie geologických diel
a geologických objektov pri preruení geologických
prác tak, aby sa nesailo vykonávanie ïalieho geologického prieskumu a vyuitie výhradného loiska.
§2
Klasifikácia zásob výhradných loísk alebo ich èastí
(k § 14 ods. 2 zákona)
Zásoby výhradných loísk (ïalej len zásoby) sa klasifikujú pod¾a
a) stupòa znalosti výhradného loiska alebo jeho èasti,
úloných pomerov, akosti, technologických vlastností, stupòa preskúmanosti a banskotechnických
podmienok na zásoby kategórie Z-1, Z-2 a Z-3,
b) podmienok vyuite¾nosti zásob na bilanèné zásoby
a nebilanèné zásoby,
c) prípustnosti ich vydobytia na vo¾né zásoby a viazané
zásoby.
§3
Kategórie zásob
(k § 14 ods. 2 písm. a) zákona)
(1) Zásoby kategórie Z-1 sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úloné, truktúrne a tektonické pomery vrátane polôh nevyhovujúcich ukazovate¾om podmienok vyuite¾nosti zásob sú podrobne overené; pri
rope, hor¾avom zemnom plyne a technicky vyuite¾nom prírodnom plyne sú overené kolektorské vlastnosti, a to sýtenie, pórovitos a priepustnos,
b) akos, technologické, mineralogické a petrografické
vlastnosti, zákonitosti priestorového rozmiestnenia
technologických typov úitkových zloiek sú urèené
na základe modelových, prípadne prevádzkových
skúok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je podrobne overená,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania
sú overené; pri rope, hor¾avom zemnom plyne
6
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a technicky vyuite¾nom prírodnom plyne sú prevádzkovými skúkami overené tlakové a hydrodynamické
pomery.
(2) Hranica zásob kategórie Z-1 vyhradených nerastov, okrem ropy, hor¾avého zemného plynu a technicky
vyuite¾ného prírodného plynu, je vedená povrchovými
alebo podzemnými geologickými dielami, z ktorých boli
získané výsledky uvedené v odseku 1.
(3) Hranica zásob kategórie Z-1 ropy, hor¾avého zemného plynu a technicky vyuite¾ného prírodného plynu
je vedená pozitívnymi vrtmi a je moné ju extrapolova
po hranicu produkènej oblasti pozitívnych vrtov na základe geologických pomerov, ktoré sú overené geofyzikálnymi prácami.
(4) Zásoby kategórie Z-2 sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úloné pomery a vnútorná stavba sú
overené; pri rope, hor¾avom zemnom plyne a technicky vyuite¾nom prírodnom plyne je známy rozsah
a charakter produktívneho intervalu kolektora,
b) akos, technologické vlastnosti, veobecné zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických
typov úitkových zloiek sú urèené na základe laboratórnych skúok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je známa,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania
sú overené.
(5) Do zásob kategórie Z-2 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupòu preskúmanosti uvedenom v odseku 1 písm. a) a b), ale nevyhovujú na zaradenie do kategórie Z-1 z dôvodu zloitej geologickej stavby alebo
nerovnomernej distribúcie úitkových a kodlivých
zloiek.
(6) Hranicu zásob kategórie Z-2 vyhradených nerastov, okrem ropy, hor¾avého zemného plynu a technicky
vyuite¾ného prírodného plynu, je moné extrapolova
od povrchových alebo podzemných geologických diel,
z ktorých boli získané výsledky uvedené v odseku 4
v závislosti od geologických, geochemických alebo geofyzikálnych pomerov.
(7) Hranica zásob kategórie Z-2 ropy, hor¾avého zemného plynu a technicky vyuite¾ného prírodného plynu
je vedená vrtmi s pozitívnymi výsledkami karotánych
meraní a priemet hranice loiska je moné extrapolova
na základe geologických pomerov, ktoré sú overené
geofyzikálnymi prácami.
(8) Zásoby kategórie Z-3 sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úloné pomery a vnútorná stavba sú
urèené z ojedinelých geologických diel,
b) akos a technologické vlastnosti úitkových zloiek
sú urèené na základe laboratórnych skúok,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania
sú urèené z výsledkov ojedinelých geologických diel
alebo na základe analógie z obdobných loísk.

) § 2 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí.
) § 3 zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích prepisov.
9
) Prvá èas oddiel 3 zákona è. 50/1976 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
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(9) Do zásob kategórie Z-3 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupòu preskúmanosti uvedenom v odseku 4 písm. a) a b), ale nevyhovujú na ich zaradenie do
kategórie Z-2 z dôvodu zloitej geologickej stavby alebo
z dôvodu nerovnomernej distribúcie úitkových a kodlivých zloiek.
(10) Hranica zásob kategórie Z-3 je vedená na základe rozsahu vhodných geologických truktúr alebo horninového prostredia v súlade s výsledkami získanými
z ojedinelých geologických diel a na základe predpokladov potvrdených geologickými, geochemickými alebo
geofyzikálnymi prácami.
(11) Zásoby kategórie Z-3 je moné extrapolova za
hranicu zásob zaradených do kategórie Z-2, ak to
umoòujú vhodné geologické pomery.
(12) Ak výhradné loisko alebo jeho èas obsahuje
sprievodné vyhradené nerasty, ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a klasifikujú sa pod¾a § 2. Ak výhradné loisko obsahuje sprievodné nevyhradené nerasty,
ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a neklasifikujú
sa.
§4
Bilanèné zásoby a nebilanèné zásoby
(k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)
(1) Bilanèné zásoby sú zásoby vyuite¾né v súèasnosti, ktoré vyhovujú geologickým, banskotechnickým
a ekonomickým podmienkam vyuite¾nosti výhradného loiska alebo jeho èasti.
(2) Nebilanèné zásoby sú zásoby v súèasnosti nevyuite¾né, ich vyuite¾nos sa vak s oh¾adom na oèakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj
predpokladá v budúcnosti.
§5
Podmienky vyuite¾nosti zásob
(k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)
Podmienky vyuite¾nosti zásob pod¾a druhu vyhradeného nerastu a charakteru výhradného loiska primerane obsahujú
a) geologické ukazovatele
1. minimálne mnostvo bilanèných zásob, pri rope,
hor¾avom zemnom plyne a technicky vyuite¾nom
prírodnom plyne minimálne vyuite¾né mnostvo
z jedného vrtu,
2. minimálna hrúbka loiska,
3. exploataèná hrúbka loiska,
4. maximálna hrúbka technologicky nevhodných
polôh,
5. minimálny priemerný obsah úitkových zloiek,
6. maximálny priemerný obsah kodlivých zloiek,
7. minimálny priemerný obsah úitkových zloiek
a maximálny priemerný obsah kodlivých zloiek
v okrajovej vzorke, ktorú je ete moné zaradi do
bilanèných zásob,
10
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8. minimálny priemerný obsah úitkových zloiek
a maximálny priemerný obsah kodlivých zloiek
v hraniènom geologickom diele, ktoré je ete moné
zaradi do bilanèných zásob,
9. maximálna håbka uloenia pri hlbinnom dobývaní,
10. maximálny skrývkový pomer pri povrchovom
dobývaní,
11. poiadavky na fyzikálno-mechanické, chemické, technologické alebo energetické vlastnosti
suroviny,
12. poiadavky na kolektorské vlastnosti produktívneho obzoru, najmä efektívna pórovitos, koeficient nasýtenia, koeficient vyaite¾nosti, nehomogenita kolektora,
13. poiadavky vyplývajúce z ustanovení prísluných slovenských technických noriem,
b) banskotechnické ukazovatele
1. mechanická stabilita loiska, jeho podloia a nadloia,
2. optimálna dobývacia metóda,
3. úprava a zu¾achovanie suroviny,
4. výrubnos, výanos a zneèistenie,
5. opatrenia proti nebezpeèenstvu výbuchu, samovznietenia, prievalov vôd, ionizujúceho iarenia,
svahových deformácií,
6. nakladanie s banskými vodami,
7. nakladanie s odpadom z aobného priemyslu,
8. vplyv banskej èinnosti na ivotné prostredie,
c) ekonomické ukazovatele
1. cena nerastnej suroviny,
2. prevádzkové náklady,
3. investièné náklady.
§6
Viazané zásoby
(k § 14 ods. 2 písm. c) zákona)
Viazané zásoby sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských
diel, v pilieroch urèených na zaistenie bezpeènosti prevádzky a v ochranných pásmach a v chránených územiach pod¾a osobitných predpisov.10)
§7
Výpoèet zásob výhradných loísk alebo ich èastí
(k § 14 ods. 1 zákona)
(1) Výpoèet zásob výhradných loísk alebo ich èastí
(ïalej len výpoèet zásob) sa vypracuje pri
a) spresòovaní zásob výhradného loiska pri projektovaní, výstavbe, prípadne rekontrukcii baní a lomov
pod¾a § 23 ods. 2 písm. h) zákona,
b) zmene podmienok vyuite¾nosti zásob.
(2) Obsah a náleitosti výpoètu zásob pod¾a odseku 1
sú uvedené v prílohe è. 1.
(3) Na výpoèet zásob výhradných loísk, ktorých zásoby neboli vypoèítané pod¾a kategórií uvedených v § 3

) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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sa na obsah a náleitosti výpoètu zásob vzahuje primerane príloha è. 1.
§8
Posudzovanie a schva¾ovanie výpoètu zásob
(k § 14 ods. 3 zákona)
(1) Výpoèet zásob v jednom exemplári spolu s oponentským posudkom vypracovaným fyzickou osobou
s odbornou spôsobilosou pod¾a osobitného predpisu11)
odovzdá ministerstvu organizácia, ktorá má urèený dobývací priestor.
(2) Výpoèet zásob vypracovaný pod¾a § 7 ods. 1 odovzdá organizácia ministerstvu, ak sa schválené zásoby
výhradného loiska, zmenené o vydobyté zásoby, zmenia o viac ako 15 %.
(3) Výpoèet zásob sa predkladá v písomnej, grafickej
a digitálnej forme.
§9
Osvedèenie o výhradnom loisku
(k § 6 ods. 1 zákona)
(1) Návrh na vydanie osvedèenia o výhradnom
loisku obsahuje
a) názov výhradného loiska,
b) názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického
typu horniny a sprievodných nerastov,
c) názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu
a kraja,
d) súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného loiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
e) håbkové ohranièenie výhradného loiska,
f) rozhodnutie o schválení výpoètu zásob,
g) oznaèenie blokov zásob vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov pod¾a kategórií, podmienok vyuite¾nosti zásob a prípustnosti vydobytia,
h) chemickú, technologickú alebo energetickú charakteristiku zásob,
i) splnenie ukazovate¾ov uvedených v podmienkach
vyuite¾nosti zásob,
j) geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis loiska,
k) predpoklad vplyvov dobývania výhradného loiska
na objekty a záujmy chránené pod¾a osobitných
predpisov8) a opatrenia na ich ochranu,
l) vyznaèenie údajov pod¾a písmena d) do mapového
podkladu v piatich vyhotoveniach v primeranej mierke, ktorá umoòuje zrete¾ne vyjadri predpokladaný
rozsah výhradného loiska.
(2) Osvedèenie o výhradnom loisku obsahuje
a) názov výhradného loiska,
b) názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického
typu horniny a sprievodných nerastov,
c) názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu
a kraja, v ktorom sa overili zásoby,
11
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d) súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného loiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
e) håbkové ohranièenie výhradného loiska,
f) oznaèenie blokov zásob vyhradeného nerastu
a sprievodných nerastov pod¾a kategórií, podmienok
vyuite¾nosti zásob a prípustnosti vydobytia,
g) mapový podklad s vyznaèením blokov zásob.
§ 10
Vedenie evidencie zásob výhradných loísk
(k § 29 ods. 4 zákona)
(1) Po vydaní rozhodnutia o schválení závereènej
správy s výpoètom zásob alebo po vydaní rozhodnutia
o schválení výpoètu zásob sú zásoby evidované
a) drite¾om prieskumného územia,
b) organizáciou, ktorá zabezpeèuje ochranu výhradného loiska,
c) organizáciou, ktorá má urèený dobývací priestor,
d) organizáciou, ktorú urèí ministerstvo.
(2) Evidencia zásob výhradných loísk obsahuje
názov výhradného loiska,
názov vyhradeného nerastu,
sprievodné nerasty,
vybrané chemické, technologické alebo energetické
vlastnosti vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov uvedené v prílohe è. 2,
e) poèiatoèný stav zásob preukázaný rozhodnutím
o schválení výpoètu zásob,
f) nový stav zásob preukázaný rozhodnutím o schválení výpoètu zásob,
g) úbytok zásob
1. dobývaním preukázaným geologickou dokumentáciou a evidenciou dobývania,
2. dobývacími stratami preukázanými geologickou
dokumentáciou a evidenciou dobývania,
3. odpisom zásob pod¾a § 14a zákona preukázaným
rozhodnutím o odpise zásob,
h) prírastok zásob vypoèítaný pod¾a § 7 ods. 1,
i) stav zásob pri prevode dobývacieho priestoru preukázaný zmluvou o prevode dobývacieho priestoru
pod¾a § 27 ods. 8 písm. c) zákona,
j) mapu v mierke, ktorá umoòuje zrete¾ne vyznaèi
zvislý priemet výhradného loiska, hraníc chráneného loiskového územia alebo dobývacieho priestoru
a hraníc ochranných pásiem a chránených území
pod¾a osobitných predpisov.10)
a)
b)
c)
d)

§ 11
Súhrnná evidencia zásob výhradných loísk
(k § 29 ods. 4 zákona)
(1) Súhrnná evidencia zásob výhradných loísk obsahuje
a) pasporty výhradných loísk pod¾a prílohy è. 3
b) roèné výkazy o stave zásob a o ich zmenách pod¾a
prílohy è. 4,

) Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 208/1993 Z. z. o poiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej èinnosti a èinnosti vykonávanej banským spôsobom.
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c)
d)
e)
f)

rozhodnutia o schválení výpoètu zásob,
rozhodnutia o odpisoch zásob,
osvedèenia o výhradnom loisku,
rozhodnutia o urèení, zmene a zruení chránených
loiskových území,
g) rozhodnutia o urèení, zmene, prevode a zruení dobývacích priestorov.

(2) Roèné výkazy o stave zásob a o ich zmenách so
stavom k 1. januáru zasiela ministerstvu kadoroène
do 1. marca drite¾ prieskumného územia, organizácia,
ktorá má urèený dobývací priestor, alebo organizácia,
ktorá eviduje alebo zabezpeèuje ochranu výhradného
loiska.
§ 12
Bilancia zásob nerastov
(k § 29 ods. 4 zákona)
(1) Bilancia zásob vyhradených nerastov so stavom
zásob k 1. januáru obsahuje
a) zoznam výhradných loísk usporiadaný pod¾a typov
výhradných loísk, druhov vyhradených nerastov alebo nevyhradených nerastov výhradných loísk, územného èlenenia a stavu vyuitia výhradných loísk,
b) zoznam výhradných loísk vyòatých z bilancie s uvedením dôvodu vyòatia,
c) zabezpeèenie ochrany výhradných loísk s údajmi
o urèení chráneného loiskového územia a dobývacieho priestoru,
d) názov drite¾a prieskumného územia, organizácie,
ktorá má urèený dobývací priestor, alebo organizácie, ktorá eviduje alebo zabezpeèuje ochranu výhradného loiska,
e) preh¾ad zásob v èlenení pod¾a stupòa preskúmanosti, podmienok vyuite¾nosti zásob a pod¾a prípustnosti ich vydobytia,
f) vybrané chemické, technologické alebo energetické
vlastnosti vyhradeného nerastu pod¾a prílohy è. 2.
(2) Na bilanciu zásob nevyhradených nerastov sa odsek 1 vzahuje primerane.
§ 13
Zisovanie starých banských diel
(k § 35 ods. 2 zákona)
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b) názov starého banského diela,
c) názov loiska alebo jeho èasti, ktoré súvisí so starým
banským dielom, ak je tento názov známy,
d) lokalizáciu starého banského diela s miestopisným
urèením na mape v analógovej alebo v elektronickej
forme, alebo so súradnicami ústia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej,
e) rozsah alebo rozmery starého banského diela,
f) druh suroviny,
g) horninové prostredie,
h) výdatnos výtoku vody zo starého banského diela
a jej chemické zloenie, ak sú tieto údaje známe,
i) vzah k ivotnému prostrediu a geoparkom,
j) radónové riziko, ak bolo zisované,
k) údaj o likvidácii starého banského diela,
l) návrh na sanáciu alebo na ïalie vyuitie,
m) zdroj informácie.
(2) Súèasou registra sú aj odvaly, odkaliská, pingy,
pingové ahy a iné druhy objektov súvisiace s banskou
èinnosou, ktoré primerane obsahujú údaje uvedené
v odseku 1.
(3) Súèasou registra je zbierka listín, ktorá obsahuje dokumentáciu k starým banským dielam.
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Údaje zo zbierky listín registra sa sprístupòujú
orgánom ústrednej tátnej správy,
obci,
vyiemu územnému celku,
obvodnému banskému úradu,
osobám v súvislosti s ochranou a uplatòovaním ich
vlastníckeho práva.
§ 15
Geologická dokumentácia pri banskej èinnosti
(k § 39 ods. 3 druhej vety zákona)

(1) Písomná, grafická a hmotná geologická dokumentácia sa vedie, dopåòa a uchováva pri banskej èinnosti, a to pri
a) loiskovom geologickom prieskume výhradných loísk,
b) otvárke, príprave a dobývaní výhradných loísk,
c) zriaïovaní, zabezpeèení a likvidácii banských diel
a lomov,
d) zriaïovaní a prevádzke odvalov, výsypiek a odkalísk,
e) osobitných zásahoch do zemskej kôry,
f) likvidácii starých banských diel.

Výskyt starých banských diel zisuje a overuje tátny geologický ústav Dionýza túra systematickým geologickým výskumom a geologickým prieskumom a túdiom závereèných správ geologických úloh, mapových
podkladov a archívnych dokumentov.

(2) Na obsah, èlenenie, uchovávanie a vyraïovanie
geologickej dokumentácie pod¾a odseku 1 sa primerane vzahuje osobitný predpis.12)

§ 14

Prechodné ustanovenia

Register starých banských diel
(k § 35 ods. 2 zákona)
(1) Register starých banských diel (ïalej len register) obsahuje
a) poradové èíslo starého banského diela v rámci mapového listu v mierke 1 : 10 000,
12

§ 16
(1) Výpoèty zásob schválené pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za výpoèty zásob pod¾a tejto vyhláky.
(2) Výkazy o stave zásob výhradných loísk registrované tatistickým úradom Slovenskej republiky v rámci programov tátnych tatistických zisovaní vykona-

) § 27 a 36 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia è. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorích predpisov.
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ných do 28. februára 2015 sú povaované za roèné
výkazy o stave zásob výhradných loísk a o ich zmenách pod¾a tejto vyhláky.
§ 17
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. vyhláka Slovenského geologického úradu
è. 86/1988 Zb. o postupe pri vyh¾adávaní a prieskume výhradných loísk z h¾adiska ochrany
a racionálneho vyuívania nerastného bohatstva
a o oznamovaní výskytu loiska vyhradeného nerastu, jeho odmieòaní a o úhrade nákladov v znení vyhláky Slovenského geologického úradu
è. 3/1992 Zb.,
2. vyhláka Slovenského geologického úradu
è. 97/1988 Zb. o správe výhradných loísk a o evi-
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dencii a odpisoch ich zásob v znení vyhláky Slovenského geologického úradu è. 4/1992 Zb. a zákona è. 44/1988 Zb.,
3. vyhláka Slovenského geologického úradu
è. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác,
o odovzdávaní a sprístupòovaní starých banských diel a vedení ich registra v znení vyhláky
Slovenského geologického úradu è. 5/1992 Zb.
a vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 141/2000 Z. z.,
4. vyhláka Slovenského geologického úradu
è. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpoète zásob výhradných loísk.
§ 18
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2015.

Peter iga v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 33/2015 Z. z.

OBSAH A NÁLEITOSTI VÝPOÈTU ZÁSOB
Základné údaje
Názov výhradného loiska
Názov chráneného loiskového územia
Názov dobývacieho priestoru
Názov vyhradeného nerastu
Organizácia (meno a priezvisko tatutárneho orgánu s podpisom)
Zodpovedný rieite¾ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia
Textová èas
1. Miestopisné urèenie (èíslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menej mierke primerane k rozlohe
výhradného loiska, názov a èíselný kód katastrálneho územia, okresu a kraja)
2. Cie¾ výpoètu zásob
3. Veobecná a environmentálna charakteristika okolia výhradného loiska
4. Doterajia geologická, loisková a hydrogeologická preskúmanos
5. Výsledky dosiahnuté banskou èinnosou
6. Priestorová charakteristika výhradného loiska
7. Kvalitatívna, technologická alebo energetická charakteristika zásob
8. Spôsob spracovania a výsledky výpoètu zásob
8.1. Metodika výpoètu a jej odôvodnenie
8.2. Základné parametre výpoètu zásob vo vzahu k podmienkam vyuite¾nosti zásob.
8.3. Zásady geometrizácie, rozblokovania, extrapolácie, interpolácie a zaradenia zásob do kategórií vrátane zdôvodnenia týchto zásad a zdôvodnenie zaradenia zásob do kategórií
8.4. Tabu¾ky výpoètu základných parametrov (napríklad priemerné mocnosti alebo hrúbky, obsahy úitkových
a kodlivých zloiek, technologické vlastnosti)
8.5. Výsledky výpoètu zásob v èlenení pod¾a kategórií, podmienok vyuite¾nosti a prípustnosti vydobytia zásob
9. Závery a odporúèania
10. Zoznam pouitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1. Situaèná mapa irieho okolia výhradného loiska
2. Ortofotomapa okolia výhradného loiska
3. Geologická mapa výhradného loiska a pri¾ahlej oblasti
4. Súhrnná geologická dokumentácia13) (hlavne základná banská mapa pod¾a osobitného predpisu,14) zvislé a horizontálne rezy s priemetom blokov zásob alebo ohranièenia loiska, fotodokumentácia)
5. Úèelové a tematické mapy
6. Mapa blokov zásob s dokumentaènými bodmi, s vyznaèením povrchového ohranièenia výhradného loiska, priemetov blokov zásob na povrch (vrátane blokov zásob z ostatného schváleného výpoètu zásob) a ochranných pásiem a bezpeènostných pilierov
Textové prílohy
1. Podmienky vyuite¾nosti zásob (meno a priezvisko tatutárneho orgánu s podpisom)
2. Zoznam dokumentaèných bodov a ich charakteristika
3. Tabu¾ky pouitých analýz, rozborov a skúok a kontrolných skúok vrátane ich zhodnotenia
4. Tabu¾ky výpoètu hrúbky, objemovej hmotnosti a mnostva zásob v tonách v jednotlivých blokoch
5. Výsledky banskomeraèských èinností
6. Iné správy dokumentujúce výsledky výpoètu zásob
7. Pasport zásob výhradného loiska pod¾a prílohy è. 3
13
14

) § 33 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 51/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 13 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 1/1993 o banskomeraèskej dokumentácii pri banskej èinnosti a niektorých èinnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámenie è. 203/1993 Z. z.).
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8. Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje
a) názov výhradného loiska
b) názov vyhradeného nerastu prípadne litologického typu a sprievodných nerastov
c) názov chráneného loiskového územia
d) názov dobývacieho priestoru
e) názov katastrálneho územia, okresu a kraja
f) dátum, ku ktorému bol vypracovaný výpoèet zásob
g) pouitie nerastu a sprievodných nerastov
h) mnostvo zásob nerastu a sprievodných nerastov (v zaokrúhlení na tis. t/mil. m3) pod¾a kategórií, podmienok
vyuite¾nosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalita
i) mnostvo povrchovej skrývky s vyèlenením mnostva po¾nohospodárskej pôdy15)
j) skrývkový pomer
k) ïalie ukazovatele uvedené v podmienkach vyuite¾nosti zásob
l) geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis loiska
m) návrh na zruenie ostatného rozhodnutia o schválení zásob loiska

15

) § 2 písm. b) zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 33/2015 Z. z.

VYBRANÉ CHEMICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ
VLASTNOSTI VYHRADENÝCH NERASTOV
Energetické suroviny

Vyhradený nerast

Vlastnosti

alginit

kerogén (%), viazané uh¾ovodíky (%), energia vodíkovej väzby
(kJ · mol-1)

antracit, bituminózne horniny, hnedé
uhlie, lignit

výhrevnos (MJ · kg-1), H2O (%), popol (%), S (%), As (%), merná
sírnatos (g · MJ-1)

ropa neparafinická, ropa
poloparafinická, gazolín

výhrevnos (MJ · kg-1), C (%), S (%), merná hmotnos (kg.m-3),
parafinické uh¾ovodíky (%)

uránové rudy

U (%), U3O8 (%), Mo (%), Cu (%)

hor¾avý zemný plyn, technicky
vyuite¾ný prírodný plyn

CH4 (%), CO2 (%), N2 (%), S (mg.m3-1), výhrevnos (MJ · m3-1),
spa¾ovacie teplo (MJ · m3 -1), emisný faktor CO2 (tCO2 · TJ-1)

Nerudné suroviny

Vyhradený nerast

Vlastnosti

anhydrit

anhydrit (%), sadrovec (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MgO (%),
Na2O (%), K2O (%), strata íhaním (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Sn (%),
Sr (%)

barit

BaSO4 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), SiO2 (%), H2O (%), MnO (%), Cu (%),
Pb (%), belos (CIE), merná hmotnos (kg.m-3)

bentonit

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), Na2O (%),
strata íhaním (%), montmorillonit (%), kaolinit (%), vlhkos (%),
koeficient filtrácie (m.s-1), index plasticity (%), medza tekutosti (%),
súèinite¾ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1), celková výmena katiónov
a výmena po iónoch Ca2+, Mg2+, Na+, K+ (mol.kg-1), plastická a zdanlivá
viskozita (Pa.s-1), pevnos v strihu (Pa.s-1), súèinite¾ tepelnej vodivosti
(W.m-1.K-1)

èadiè tavný

koeficient dåkovej teplotnej rozanosti (oC), modul prunosti (MPa),
súèinite¾ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1), odolnos proti teplotným
okom (oC)

dekoraèný kameò

na kamenársku výrobu: truktúra, textúra, blokovitos (m3),
druhotné premeny, objemová hmotnos (kg.m-3), nasiakavos (%),
pevnos v tlaku (MPa)
na u¾achtilú výrobu: vzh¾ad, farba, letite¾nos, trvanlivos,
navetranie, sekundárne premeny, vloky nevhodných hornín

diatomit

SiO2 (%), pórovitos (%), objemová hmotnos (kg.m-3)

dolomit

CaO (%), MgO (%), CO2 (%), SiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), MnO (%),
SO3 (%), TiO2 (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata íhaním (%),
nerozpustný zvyok v HCl (%)

drahé kamene

vlastnosti minerálneho druhu alebo odrody pod¾a ve¾kosti, farby,
priezraènosti, lesku, lomu svetla, vzácnosti, tvrdosti, odolnosti
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grafit

skúka upravite¾nosti, C (%), grafitové upinky nad 0,1 mm,
(0,001 - 0,1 mm) a pod 0,001 mm, súèinite¾ tepelnej vodivosti
(W.m-1.K-1), iaruvzdornos (oC)

kamenná so¾

NaCl (%), SO42- (%), Cl- (%), I- (%), Br- (%), Ca (%), Mg (%), Na (%), K
(%), Fe2O3 (%), nerozpustné látky (%), pH, vlhkos (%), Pb (mg.kg-1),
Cd (mg.kg-1), Cu (mg.kg-1), As (mg.kg-1), Hg (mg.kg-1), Zn (mg.kg-1)

kaolín

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%),
Na2O (%), strata íhaním (%), kaolinit (%), zmrtenie po výpale (%),
nasiakavos po výpale (%), farba po výpale, pevnos v ahu za ohybu
(MPa), iaruvzdornos (st. .)

keramické íly

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%),
Na2O (%), strata íhaním (%),
podiel ílových minerálov (%), zrnitostné zloenie pod 0,002 mm,
(0,002 - 0,05 mm) a nad 2 mm, zmrtenie po výpale (%), nasiakavos
po výpale (%), pevnos v ahu po výpale (N.mm-2), zaèiatok slinovania
(oC), koniec slinovania (oC), iaruvzdornos (st. .)

kremeò

SiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), MnO (%), CaO (%), MgO (%),
B2O3 (%), Na2O (%), K2O (%), Cu (%), merná hmotnos (kg.m-3),
objemová hmotnos (kg.m-3)

kremenec

SiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), P2O5 (%),
iaruvzdornos (st. .), objemová hmotnos (kg.m-3)

magnezit

MgO (%), SiO2 (%), CaO (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MnO (%), strata
íhaním (%), organické prímesi (%), merná hmotnos (kg.m-3),
objemová hmotnos (kg.m-3)

mastenec (talk)

mastenec (%), MgO (%), SiO2 (%), CaO (%), Al2O3 (%), FeO (%),
TiO2 (%), As (%), Pb (%), vlhkos (%), strata íhaním (%), belos (CIE),
abrazívnos (mg.m-1), zrnitostný rozbor meliva a jeho sypná hmotnos
(kg.m-3), zvyok na urèenom site z meliva (%)

mineralizované I-Br vody

výdatnos zdroja (l.s-1), teplota (oC), pH, I- (mg.l-1), Br- (mg.l-1), F(mg.l-1), SO42- (mg.l-1), HCO3- (mg.l-1), CO2- (mg.l-1), Fe3+ (mg.l-1), Mg2+
(mg.l-1), Ca2+ (mg.l-1), celková mineralizácia (mg.l-1)

perlit

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), Na2O (%),
K2O (%), H2O+, strata íhaním (%), vulkanické sklo (%), H2O (%),
merná hmotnos (kg.m-3), objemová hmotnos po expandácii (kg.m-3),
sypná hmotnos po expandácii (kg.m-3), tepelná vodivos po
expandácii (W.mK-1), koeficient expandácie pri teplote
(1 100 - 1 200 oC), teplota tavenia (oC)

pyrit

S (%), Fe (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1), Cu (%), Se (%), Te (%)

sadrovec

sadrovec (%), anhydrit (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MgO (%),
Na2O (%), K2O (%), strata íhaním (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Sn (%),
Sr (%)

sialitická surovina

SiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%),
K2O (%), Fe2O3 (%), P2O5 (%), Cl (%), SO3 (%), strata íhaním (%),
objemová hmotnos (kg.m-3), výpal zmesi (oC)

sklárske piesky

SiO2 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), Al2O3 (%), Cr2O3 (%), zrnitostné
zloenie s obsahom úitkovej zrnitostnej triedy (0,1 - 0,6 mm)
s obsahom SiO2 (%)

slieò

SiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%),
K2O (%), Fe2O3 (%), P2O5 (%), Cl (%), SO3 (%), strata íhaním (%),
objemová hmotnos (kg.m-3), výpal zmesi (oC)

s¾uda

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%),
Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata íhaním (%)
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technicky pouite¾né krytály
nerastov

granát (%), turmalín (%)

vápenec ostatný

CaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), MnO (%), SO3 (%),
strata íhaním (%), nerozpustný zvyok v HCl (%)

vápenec vysokopercentný (nad 97 %
CaCO3)

CaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), MnO (%), SO3 (%),
TiO2 (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata íhaním (%),
nerozpustný zvyok v HCl (%), Pb (%), Zn (%), Cu (%), Sn (%),
organické látky (%), objemová hmotnos (kg.m-3), belos (CIE),
zrnitostné zloenie meliva pod 20 µm

zeolit

SiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%),
K2O (%), Fe2O3 (%), H2O+ (%), H2O- (%), strata íhaním (%), mordenit
(%), klinoptilolit (%),
merná hmotnos (kg.m-3), objemová hmotnos (kg.m-3), pecifický
merný povrch (m2.g), zeolitová a vulkanická vitrinická fáza (%)
katiónová výmenná kapacita (mol.kg-1), sorpèná kapacita H2O
(mg.kg-1)

zlievarenské piesky

SiO2 (%), ílovitos (%), humusovitos (%), odplavite¾né látky a ich
mineralogický rozbor (%), zrnitostné zloenie ostriva a jeho
mineralogický rozbor (%), chemické zloenie ostriva nad 0,1 mm: K2O
(%), Na2O (%), CaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%)

iaruvzdorné íly

SiO2 (%), Al2O3 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), Fe2O3 (%),
TiO2 (%), zrnitostné zloenie, iaruvzdornos (st. .), teplota
zlinutia (oC), väznos na % ostriva, nasiakavos po výpale (%)

ivec a ivcové suroviny

K2O (%), Na2O (%), Fe2O3 (%), CaO (%), MgO (%), TiO2 (%), Al2O3 (%),
Na ivec (%), K ivec (%), farba, vzh¾ad a èistota výpalku pri 1 300 oC

Rudné suroviny

Vyhradený nerast

Vlastnosti

antimónové rudy

Sb (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1), As (%),

cínové rudy

Sn (%), Li (%), Rb (%), W (%), Nb (%), Ta (%)

hliníkové rudy

Al2O3 (%), SiO2 (%), TiO2 (%), Fe2O3 (%), MgO (%), MnO (%), K2O (%),
Na2O (%)

kobaltové rudy

Co (%), Ni (%)

mangánové rudy

Mn (%), Fe (%)

medené rudy

Cu (%), Fe (%), Sb (%), As (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1)

molybdénové rudy

Mo (%), W (%), U (%), Cu (%)

niklové rudy

Ni (%), Co (%)

olovené a zinkové (polymetalické)
rudy

Pb (%), Zn (%), Cu (%), Ag (g.t-1)

ortuové rudy

Hg (%), Cu (%), Sb (%), Ag (g.t-1)

rudy vzácnych zemín

Ce (%), La (%), Nd (%), Y (%), Sm (%), U (%)

strieborné rudy

Ag (g.t-1), Au (g.t-1), Sb (%), As (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Hg (%)

volfrámové rudy

W (%), Mo (%), Au (g.t-1)

zlaté rudy

Au (g.t-1), Ag (g.t-1), Sb (%), As (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%),

elezné rudy

Fe (%), Mn (%), As (%), Cu (%)

Èiastka 10

Zbierka zákonov è. 33/2015

Strana 145

Stavebné suroviny

Nevyhradený nerast výhradného
loiska

Vlastnosti

stavebný kameò

SiO2 (%), amorfný SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%),
MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), SO3 (%), strata
íhaním (%), truktúra, textúra, organické látky (%), odplavite¾né
èastice (%), objemová hmotnos (kg.m-3), merná hmotnos (kg.m-3),
pórovitos (%), nasiakavos (%), otåkovos (%), mrazuvzdornos (%),
obrusnos (%), pevnos v tlaku (MPa), drvite¾nos v náraze (%), tvarový
index, navetralé zrná (%), alkalicko-kremièitá reaktívnos,
hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov (Bq.kg-1)

trkopiesky a piesky

SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%),
Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), SO3 (%), strata íhaním (%), humusové
látky (%), odplavite¾né èastice (%), objemová hmotnos (kg.m-3), merná
hmotnos (kg.m-3), hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov
(Bq.kg-1), ílovitos (%), ve¾kos opracovaných obliakov (cm)

tehliarske suroviny

zrnitostný rozbor, karbonáty (%), sadrovec (%), siderit (%), organické
látky (%), rozrábacia voda (%), zmrtenie suením (%), zmrtenie
výpalom (%), objemová hmotnos (kg.m-3), pevnos v ahu po vysuení
a výpale (MPa), úbytok hmotnosti suením a výpalom (%), nasiakavos
(%), mrazuvzdornos (%), hmotnostná aktivita prírodných
rádionuklidov (Bq.kg-1)
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 33/2015 Z. z.

OBSAH PASPORTU VÝHRADNÉHO LOISKA
Pasport výhradného loiska obsahuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Názov výhradného loiska
Názov vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov
Èíslo rozhodnutia o vydaní osvedèenia o výhradnom loisku a dátum jeho vydania
Názov chráneného loiskového územia, jeho rozloha, èíslo rozhodnutia o jeho urèení a dátum jeho vydania
Súradnice chráneného loiskového územia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej
Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, èíslo rozhodnutia o jeho urèení a dátum jeho vydania (vrátane rozhodnutí o vetkých zmenách)
Súradnice dobývacieho priestoru v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej
Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené loiskové územie alebo
dobývací priestor v poradí pod¾a rozlohy prieniku území
Èíslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menej mierke primerane k rozlohe výhradného loiska
Identifikaèné údaje o drite¾ovi prieskumného územia alebo organizácii, ktorá má urèený dobývací priestor, alebo organizácii, ktorá eviduje alebo zabezpeèuje ochranu výhradného loiska
Názvy závereèných správ geologických úloh obsahujúce geologickú, loiskovú a hydrogeologickú preskúmanos
výhradného loiska s archívnymi èíslami Geofondu
Priestorová charakteristika výhradného loiska
Geologická a tektonická charakteristika okolia výhradného loiska
Akostná a technologická charakteristika výhradeného nerastu a sprievodných nerastov
Hydrogeologická charakteristika výhradného loiska a jeho okolia
Environmentálna charakteristika okolia výhradného loiska
Preh¾ad zásob výhradného loiska v èlenení pod¾a stupòa preskúmanosti, podmienok vyuite¾nosti zásob a pod¾a prípustnosti ich vydobytia s èíslom ostatného rozhodnutia o schválení jeho zásob a s dátumom jeho vydania
Odhadnuté prognózne zdroje
Stav vyuitia výhradného loiska
Charakteristika vykonávanej banskej èinnosti
Pouitie vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov
Rieené strety záujmov
Dátum spracovania pasportu výhradného loiska
Meno a priezvisko spracovate¾a pasportu výhradného loiska (s kontaktnými údajmi a podpisom)
Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 33/2015 Z. z.

OBSAH ROÈNÉHO VÝKAZU O STAVE ZÁSOB VÝHRADNÝCH LOÍSK A O ICH ZMENÁCH
Roèný výkaz o stave zásob výhradných loísk a o ich zmenách obsahuje
1.
2.
3.
4.

Názov výhradného loiska
Druh vyhradeného nerastu alebo nevyhradeného nerastu výhradného loiska
Technologický typ nerastu alebo jeho úitková zloka
Drite¾ prieskumného územia alebo organizácia, ktorá má urèený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá
eviduje alebo zabezpeèuje ochranu výhradného loiska
5. Názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia a jeho rozloha vrátane zmien poèas vykazovaného obdobia
6. Názov chráneného loiskového územia, jeho rozloha, èíslo rozhodnutia o jeho urèení a dátum jeho vydania
7. Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, èíslo rozhodnutia o jeho urèení a dátum jeho vydania vrátane zmien
poèas vykazovaného obdobia
8. Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené loiskové územie alebo
dobývací priestor v poradí pod¾a rozlohy prieniku území
9. Stav vyuitia výhradného loiska, a to
a) aené loisko alebo
b) loisko s predpokladom vyuívania zásob, alebo
c) loisko so zastavenou abou, alebo na ktorom sa nepredpokladá vyuívanie zásob, alebo
d) loisko, na ktorom prebieha geologický prieskum
10. Stav zásob pod¾a stupòa preskúmanosti, podmienok vyuite¾nosti a prípustnosti vydobytia zásob
11. Zmena stavu zásob úbytkom abou, aobnými stratami alebo odpisom zásob
12. Zmena stavu zásob prírastkom
13. Vlastnosti vyhradeného nerastu za uplynulý rok pod¾a prílohy è. 2
14. Ïalie doplòujúce údaje
15. Meno a priezvisko zhotovite¾a roèného výkazu (s kontaktnými údajmi a s podpisom)
16. Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)
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34
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 20. januára 2014 bola
v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvate¾ov a rodných èísel.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 1067 z 19. marca 2014 a rozhodla, e
ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 9. mája 2014.
Ratifikaèné listiny boli vymenené 16. januára 2015 v Bratislave v súlade s èlánkom 12 ods. 1.
Zmluva nadobudne platnos 1. marca 2015 v súlade s èlánkom 12 ods. 1.

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

8 584113 509725
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K oznámeniu è. 34/2015 Z. z.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou
o spolupráci na úseku evidencie obyvate¾ov a rodných èísel

Slovenská republika a Èeská republika (ïalej len
zmluvné strany),
elajúc si posilni a ïalej rozvíja spoluprácu oboch
zmluvných strán na úseku evidencie obyvate¾ov a rodných èísel a
usilujúc sa o správnos a úplnos údajov vedených
vo svojich evidenciách obyvate¾ov a registroch rodných
èísel,
sa dohodli takto:
Èlánok 1
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto zmluvy sa rozumie
a) evidenciou obyvate¾ov evidencia, v ktorej sa vedú
základné údaje o tátnych obèanoch zmluvnej strany a ïalích osobách v rozsahu a za podmienok
ustanovených vnútrotátnymi právnymi predpismi
tejto zmluvnej strany,
b) registrom rodných èísel evidencia rodných èísel
urèených a pridelených v súlade s vnútrotátnymi
právnymi predpismi zmluvnej strany,
c) príslunými orgánmi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Èeskej republiky.
Èlánok 2
Porovnanie evidencie obyvate¾ov
a registra rodných èísel
(1) Zmluvné strany uskutoènia za podmienok ustanovených touto zmluvou porovnanie údajov vo svojich
evidenciách obyvate¾ov na úèel zistenia tátneho obèianstva obèanov bývalej Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky, u ktorých nie je v evidencii obyvate¾ov
niektorej zo zmluvných strán uvedený údaj o súèasnom tátnom obèianstve, prípadne na úèel zistenia
údaja o úmrtí takých osôb.
(2) Zmluvné strany uskutoènia za podmienok ustanovených touto zmluvou porovnanie údajov vo svojich
registroch rodných èísel na úèel zabezpeèenia správnosti a úplnosti údajov týkajúcich sa rodných èísel pridelených na území zmluvných strán pred 1. januárom
1993.

Èlánok 3
Zásady porovnávania údajov
vedených v evidenciách obyvate¾ov
a registroch rodných èísel
(1) Porovnávanie údajov evidencií obyvate¾ov a registrov rodných èísel pod¾a èlánku 2 sa uskutoèní automatizovane na samostatnom výpoètovom zariadení oddelenom od výpoètových informaèných systémov, na
ktorých sú vedené evidencie obyvate¾ov a registre rodných èísel zmluvných strán.
(2) Porovnávanie pod¾a èlánku 2 ods. 1 sa uskutoèní
jednorázovo. Porovnávanie pod¾a èlánku 2 ods. 2 sa
môe uskutoèòova opakovane v závislosti na postupe
prebiehajúcej elektronizácie údajov registrov rodných
èísel.
(3) Porovnávanie údajov sa uskutoèòuje za prítomnosti zástupcov prísluných orgánov oboch zmluvných
strán.
(4) Zmluvné strany si odovzdajú výsledky porovnávania v rozsahu nevyhnutnom na ich ïalie spracovanie a dosiahnutie úèelu porovnávania. O odovzdaní výsledkov porovnávania sa vyhotoví zápis.
(5) Podrobný postup porovnávania údajov dohodnú
prísluné orgány zmluvných strán vo vykonávacom
protokole pod¾a èlánku 9.
Èlánok 4
Spolupráca na úèel zabezpeèenia
správnosti a úplnosti údajov vedených
v evidenciách obyvate¾ov a registroch rodných èísel
(1) Zmluvné strany spolupracujú pri zabezpeèovaní
správnosti a úplnosti údajov vedených v evidenciách
obyvate¾ov a registroch rodných èísel a na tento úèel si
na iados poskytujú údaje zo svojich evidencií obyvate¾ov a registrov rodných èísel.
(2) iados sa zasiela písomne priamo príslunému
orgánu druhej zmluvnej strany.
Èlánok 5
Uznávanie rodných èísel
Zmluvné strany uznávajú rodné èísla pridelené na
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území druhej zmluvnej strany pred 1. januárom 1993,
pokia¾ spåòajú podmienku jedineènosti a ich tvar zodpovedá poiadavkám ich vnútrotátnych právnych
predpisov.
Èlánok 6
Poskytovanie údajov z evidencií obyvate¾ov
pre potreby vyh¾adávania vlastníkov nehnute¾ností
(1) Zmluvné strany si na základe iadosti poskytujú
údaje zo svojich evidencií obyvate¾ov v rozsahu potrebnom na výkon pôsobnosti orgánov tátnej správy
a územných samosprávnych celkov druhej zmluvnej
strany na úèel vyh¾adávania vlastníkov nehnute¾ností
v katastrálnom území týchto územných samosprávnych celkov a územnom obvode prísluných orgánov
tátnej správy.
(2) Písomnú iados zasiela na podnet orgánu tátnej
správy alebo územného samosprávneho celku pod¾a
odseku 1 prísluný orgán jednej zmluvnej strany priamo príslunému orgánu druhej zmluvnej strany.
Èlánok 7
Ochrana osobných údajov
(1) Porovnávanie údajov pod¾a èlánku 2 a poskytovanie osobných údajov v rámci spolupráce pod¾a tejto
zmluvy sa riadi vnútrotátnymi právnymi predpismi
zmluvných strán na ochranu osobných údajov, ako aj
medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obe zmluvné
strany viazané.
(2) Prísluné orgány zmluvných strán sú povinné zabezpeèi ochranu osobných údajov odovzdaných
v rámci spolupráce pod¾a tejto zmluvy.
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Èlánok 9
Vykonávací protokol
Prísluné orgány zmluvných strán uzatvoria pre zabezpeèenie vykonávania tejto zmluvy protokol, v ktorom upravia najmä postup a technické zabezpeèenie
porovnávania údajov pod¾a èlánku 2.
Èlánok 10
Rieenie sporov
Prípadné spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa rieia rokovaniami medzi príslunými orgánmi zmluvných strán. V prípade nevyrieenia
sporu týmto spôsobom, je spor rieený diplomatickou
cestou.
Èlánok 11
Vzah k iným zmluvným úpravám
Touto zmluvou nie sú dotknuté záväzky zmluvných
strán vyplývajúce z iných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.
Èlánok 12
Nadobudnutie a skonèenie platnosti
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Táto zmluva nadobudne platnos prvý deò druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikaèných listín.

Náklady

(2) Táto zmluva sa uzaviera na neurèitý èas. Kadá
zo zmluvných strán môe túto zmluvu kedyko¾vek písomne vypoveda. Platnos zmluvy sa skonèí es mesiacov odo dòa doruèenia oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane.

Kadá zmluvná strana samostatne hradí náklady,
ktoré jej vzniknú v rámci spolupráce pod¾a tejto zmluvy.

Dané v Prahe 20. januára 2014 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé v slovenskom jazyku a v èeskom
jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za Slovenskú republiku:

Za Èeskú republiku:

Peter Weiss v. r.

Martin Pecina v. r.

Èlánok 8
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