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386
ZÁKON
z 13. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe
v znení neskorích predpisov a o doplnení zákona è. 9/2010 Z. z.
o sanostiach v znení zákona è. 289/2012 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

4. Za § 65d sa vkladá nová deviata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

Èl. I

DEVIATA HLAVA

Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 475/2005 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 192/2011 Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z., zákona
è. 372/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z. a zákona
è. 176/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 písmeno j) znie:
j) vybavuje sanosti obvinených a odsúdených pod¾a
tohto zákona a sanosti podané pod¾a osobitného
predpisu,3).
2. V § 21c ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) sluobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury, odmietnutia zhromadených
obvinených alebo odsúdených rozís sa, zabránení
výtrnosti alebo ruvaèke medzi obvinenými alebo
odsúdenými, zabránení úmyselnému pokodzovaniu majetku obvinenými alebo odsúdenými alebo
zabránení inému hrubému správaniu obvinených
alebo odsúdených, ktorým sa poruuje ustanovený
poriadok9) alebo verejný poriadok,
b) eskorte obvinených, ktorí sú podozriví zo spáchania
obzvlá závaného zloèinu, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odòatia slobody za spáchanie
takého trestného èinu, mimo ústavu..
3. V § 50 ods. 2 písmeno c) znie:
c) riadite¾ ústavu, ak ide o eskortu na pracovisko mimo
ústavu, eskortu na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka na úèel poskytnutia zdravotnej starostlivosti, eskortu na úèel vykonania lekárskej posudkovej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu,11ca) eskortu na úèel vzdelávania odsúdených, vykonávania èinností a prác pod¾a osobitného
predpisu,11cb) výnimoène na vykonanie návtevy odsúdeného alebo výnimoène, ak je to bezprostredne
nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti a poriadku
v ústave,.


Poznámky pod èiarou k odkazom 11ca a 11cb znejú:

11ca

) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
11cb
) § 32, 46 a 47 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona
è. 370/2013 Z. z..

SANOSTI OBVIVNENÝCH A ODSÚDENÝCH
§ 65da
Sanos
(1) Obvinený alebo odsúdený má právo poda sanos pod¾a tohto zákona.
(2) Sanos pod¾a tohto zákona je podanie obvineného alebo odsúdeného (ïalej len saovate¾), ktorým sa
domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, e boli poruené
èinnosou alebo neèinnosou organizaènej zloky zboru pod¾a § 2 ods. 1, a zároveò poukazuje na konkrétne
nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizaènej zloky zboru, najmä na poruenie právnych
predpisov alebo vnútorných predpisov zboru.
(3) Sanosou pod¾a tohto zákona nie je podanie
ktoré,
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, iadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v òom jednoznaène vyjadrené,
ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného
záujmu sa obvinený alebo odsúdený domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v èinnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva iným spôsobom, najmä podaním aloby, podaním
reklamácie alebo iadosti o mimosúdne rieenie
sporu, vykonaním inpekcie, dozoru alebo doh¾adu
pod¾a osobitných predpisov,18ba)
c) poukazuje na konkrétne nedostatky v èinnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva podaním trestného oznámenia,
d) smeruje proti rozhodnutiu organizaènej zloky zboru
vydanému v konaní pod¾a osobitných predpisov,18bb)
e) je návrhom na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,18bc)
f) je nárokom na náhradu kody pod¾a osobitného
predpisu.18bd)
§ 65db
Príslunos na vybavenie sanosti
(1) Na vybavenie sanosti je prísluný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí èinnos, o ktorej sa saovate¾
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domnieva, e òou boli poruené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Ústav, ktorému je doruèená
sanos saovate¾a, na ktorej vybavenie nie je prísluný, postúpi túto sanos príslunému ústavu do desiatich pracovných dní od jej doruèenia. Ak vznikne
spor o tom, ktorý z ústavov je prísluný na vybavenie
sanosti, ústav, v ktorom spor vznikol, sanos najneskôr do desiatich pracovných dní odo dòa vzniku
sporu postúpi generálnemu riadite¾stvu na rozhodnutie sporu o príslunos a zároveò o tom ústav písomne
upovedomí saovate¾a.
(2) Sanos podanú proti èinnosti prísluníkov zboru alebo zamestnancov zboru generálneho riadite¾stva
vybavuje generálne riadite¾stvo. Sanos podanú proti
èinnosti generálneho riadite¾a zboru vybavuje ministerstvo.
(3) Na vybavenie sanosti podanej proti riadite¾ovi
ústavu, zástupcovi riadite¾a ústavu alebo vedúcemu
úèelového zariadenia zboru je prísluné generálne riadite¾stvo.
(4) Sanos nemôe vybavi alebo preetri osoba,
proti ktorej sanos smeruje.
(5) Z preetrenia a vybavenia sanosti je vylúèený
ten, o koho nepredpojatosti mono ma pochybnosti
vzh¾adom na jeho vzah k obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je saovate¾om, k prísluníkovi zboru, proti
ktorému sanos smeruje alebo k predmetu sanosti.
(6) Podanie, ktoré nie je sanosou pod¾a § 65da
ods. 3 písm. a), b), e) a f), alebo sanos, na ktorej vybavenie nie je zbor prísluný, sa do desiatich pracovných
dní od doruèenia vráti podávate¾ovi s písomným odôvodnením. Podanie, ktoré nie je sanosou pod¾a
§ 65da ods. 3 písm. d), sa do desiatich pracovných dní
od doruèenia postúpi organizaènej zloke zboru, ktorá
vydala rozhodnutie v konaní pod¾a osobitných predpisov,18bb) proti ktorému podanie smeruje.
(7) Pri podaní, ktorého obsahom sú skutoènosti, ktoré napåòajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného èinu sa postupuje pod¾a osobitných predpisov.18be)
Podávanie sanosti
§ 65dc
(1) Saovate¾ podáva sanos písomne alebo ústne
do záznamu v ústave; generálnemu riadite¾stvu a ministerstvu len písomne.
(2) Sanos musí obsahova meno, priezvisko, dátum narodenia a základné èíslo saovate¾a.
(3) Sanos musí by èitate¾ná a zrozumite¾ná. Musí
z nej by jednoznaèné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, èoho sa saovate¾ domáha,
a musí by saovate¾om podpísaná.
(4) O ústnej sanosti, ktorú nie je moné vybavi
ihneï pri jej podaní, sa vyhotoví písomný záznam, ktorý okrem náleitostí uvedených v odsekoch 2 a 3 obsahuje deò a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu organizaènej zloky zboru, proti ktorej sanos smeruje,
mená a priezviská prísluníkov zboru, ktorí záznam vy-
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hotovili, ako aj prísluníkov zboru, ktorí boli prítomní
pri ústnom podaní sanosti. Kópia písomného záznamu sanosti sa odovzdá saovate¾ovi.
(5) Organizaèná zloka zboru nie je povinná záznam
vyhotovi, ak s ním saovate¾ pri ústnom podávaní
sanosti nespolupracuje alebo ak sa domáha èinnosti
organizaènej zloky zboru v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi zboru.
(6) Ak saovate¾ odmietne vyhotovenie záznamu, organizaèná zloka zboru takú sanos neprijme. Ak
saovate¾ odmietne záznam podpísa, organizaèná
zloka zboru záznam odloí s poznámkou o odmietnutí
podpísania.
(7) Sanos za saovate¾a, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony alebo je mladistvý môe poda jeho zákonný zástupca.18bf)
§ 65dd
Podanie sanosti nesmie by podnetom ani dôvodom
na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by saovate¾ovi spôsobili akúko¾vek ujmu.
§ 65de
Odloenie sanosti
(1) Organizaèná zloka zboru alebo ministerstvo
sanos odloí, ak
a) neobsahuje náleitosti pod¾a § 65dc ods. 2 a 3,
b) od udalosti, ktorej sa predmet sanosti týka, uplynulo v deò jej doruèenia viac ako es mesiacov,
c) zistí, e sanos sa týka inej osoby, ne ktorá ju podala,
d) ide o sanos toho istého saovate¾a v tej istej veci
a ak v sanosti neuvádza nové skutoènosti,
e) je z nej zrejmé, e vo veci, ktorá je predmetom sanosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán èinný
v trestnom konaní,
f) saovate¾ sanos pred jej vybavením písomne vezme spä.
(2) Odloenie sanosti a dôvody jej odloenia pod¾a
odseku 1 písm. a) a e) organizaèná zloka zboru alebo
ministerstvo saovate¾ovi písomne oznámi do desiatich pracovných dní od doruèenia sanosti. Ïalie
sanosti pod¾a odseku 1 písm. d) sa nepreetrujú a zaloia sa k príslunému spisovému materiálu.
§ 65df
Sanos v tej istej veci
Sanos iného obvineného alebo odsúdeného v tej
istej veci, ktorú organizaèná zloka zboru alebo ministerstvo u vybavili, sa nepreetruje. Výsledok preetrenia sanosti v tej istej veci sa písomne oznámi saovate¾ovi do desiatich pracovných dní od jej doruèenia.
§ 65dg
Lehota na vybavenie sanosti
(1) Organizaèná zloka zboru alebo ministerstvo sú
povinní sanos vybavi do 30 pracovných dní.
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(2) Ak ide o sanos doruèenú organizaènej zloke
zboru, ktorá je nároèná na preetrenie, môe generálny
riadite¾ zboru alebo riadite¾ ústavu predåi lehotu
o ïalích 30 pracovných dní. Organizaèná zloka zboru
oznámi predåenie lehoty saovate¾ovi bezodkladne,
písomne a s uvedením dôvodu.
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h) meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vybavenie sanosti.

(3) Ak ide o sanos vybavovanú ministerstvom, ktorá je nároèná na preetrenie, môe minister alebo ním
poverená osoba predåi lehotu o ïalích 30 pracovných dní. Ministerstvo oznámi predåenie lehoty saovate¾ovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.

(3) Sanos je vybavená odoslaním záznamu o preetrení sanosti saovate¾ovi alebo osobným prevzatím záznamu saovate¾om. Odoslanie alebo prevzatie
záznamu o preetrení sanosti musí by preukázate¾né. Odmietnutie prevzatia záznamu saovate¾om vyznaèí osoba, v ktorej prítomnosti k odmietnutiu prevzatia záznamu dolo, za prítomnosti ïalej osoby na
zázname s uvedením miesta, èasu, dátumu a podpisu
oboch osôb.

§ 65dh

§ 65dk

Poèítanie lehôt

iados o preetrenie vybavenia sanosti

Lehota na vybavenie sanosti zaèína plynú prvým
pracovným dòom nasledujúcim po dni jej doruèenia organizaènej zloke zboru príslunej na jej vybavenie alebo ministerstvu; v prípade sporu o príslunos lehota
na vybavenie sanosti zaèína plynú prvým pracovným dòom nasledujúcim po dni doruèenia urèenia príslunosti pod¾a § 65db ods. 1.

(1) iados o preetrenie vybavenia sanosti (ïalej
len iados), v ktorej saovate¾ vyjadruje nesúhlas
s vybavením svojej sanosti, môe saovate¾ poda do
15 pracovných dní od doruèenia záznamu o preetrení
sanosti; na iados podanú po lehote sa neprihliada
a vráti sa saovate¾ovi. Proti vybaveniu sanosti ministerstvom nemono poda iados.

§ 65di

(2) Saovate¾ podáva iados organizaènej zloke
zboru, ktorá sanos preetrovala, alebo ministerstvu.

Preetrovanie sanosti
(1) Preetrovaním sanosti sa zisuje skutoèný stav
veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi
alebo vnútornými predpismi zboru, ako aj príèiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
(2) Pri preetrovaní sanosti sa vychádza z jej obsahu bez oh¾adu na saovate¾a a toho, proti komu sanos smeruje, ako aj na to, ako ju saovate¾ oznaèil.
§ 65dj
Záznam o preetrení sanosti
(1) Ak organizaèná zloka zboru alebo ministerstvo
preetrovaním sanosti nezistí poruenie práva alebo
právom chráneného záujmu saovate¾a, vyhodnotí sanos ako neopodstatnenú. Ak organizaèná zloka zboru
alebo ministerstvo preetrovaním sanosti zistí poruenie práva alebo právom chráneného záujmu saovate¾a,
vyhodnotí sanos ako opodstatnenú. Ak sanos nemono preetri, organizaèná zloka zboru alebo ministerstvo vybaví sanos ako nevyhodnotenú.
(2) Organizaèná zloka zboru prísluná na vybavenie
sanosti alebo ministerstvo vypracujú záznam o preetrení sanosti, ktorý obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a základné èíslo
saovate¾a,
b) oznaèenie organizaènej zloky zboru príslunej na
vybavenie sanosti alebo ministerstva,
c) predmet sanosti,
d) preukázané zistenia,
e) záver s odôvodnením, èi je sanos opodstatnená,
neopodstatnená, alebo nevyhodnotená,
f) dátum vyhotovenia záznamu o preetrení sanosti,
g) v prípade opodstatnenej sanosti povinnos prija
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a príèin ich vzniku,

(3) Ak organizaèná zloka zboru, ktorá sanos preetrovala, nevyhovie iadosti v plnom rozsahu, prísluný na vybavenie iadosti je jej najbliie nadriadený orgán.
(4) Organizaèná zloka zboru, ktorá sanos preetrovala, postúpi spisový materiál k sanosti najneskôr
do desiatich pracovných dní najbliie nadriadenému
orgánu pod¾a odseku 3.
(5) Ak iados smeruje proti vybaveniu sanosti vybavenej ústavom, najbliie nadriadeným orgánom je
generálne riadite¾stvo.
(6) Ak iados smeruje proti vybaveniu sanosti vybavenej generálnym riadite¾stvom, najbliie nadriadeným orgánom je generálny riadite¾.
(7) Generálne riadite¾stvo je povinné vybavi iados
do 30 pracovných dní od doruèenia spisového materiálu pod¾a odseku 4.
(8) Na spôsob vybavenia iadosti sa primerane pouijú ustanovenia záznamu o preetrení sanosti.
(9) Proti vybaveniu iadosti nemono poda novú iados.
§ 65dl
Kontrola vybavenia saností
Generálne riadite¾stvo vykonáva kontrolu vybavenia
saností v podmienkach zboru.
§ 65dm
Spoloèné ustanovenia
(1) Trovy, ktoré vznikli
a) saovate¾ovi podaním sanosti, spävzatím sanosti a iné náklady súvisiace so sanosou, znáa
výluène saovate¾,
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b) organizaènej zloke zboru, znáa táto organizaèná
zloka,
c) ministerstvu, znáa ministerstvo.
(2) Kadý je povinný zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vybavovaním sanosti. Od tejto povinnosti ho môe písomne
oslobodi ten, v koho záujme má túto povinnos.
(3) Na postup organizaènej zloky zboru alebo ministerstva pri vybavení saností pod¾a tohto zákona sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní,18bg)
ani osobitný zákon o sanostiach.3)
(4) Ustanovenia tohto zákona sa primerane pouijú
aj na vybavenie petícií obvinených a odsúdených pod¾a
osobitného predpisu.18bh)

18bd

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
18be
) § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, § 340 a § 341 Trestného zákona.
18bf
) § 26 a 30 Obèianskeho zákonníka.
18bg
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
18bh
) Zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení neskorích
predpisov..

5. Nadpis jedenástej hlavy znie:
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
6. Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý znie:

(5) Podrobnosti o evidovaní a vybavení saností
ustanoví minister interným predpisom zboru.
(6) Postup organizaènej zloky zboru alebo ministerstva pri vybavovaní saností pod¾a tohto zákona nie je
preskúmate¾ný súdom..
Doterajia deviata hlava a desiata hlava sa oznaèujú
ako desiata hlava a jedenásta hlava.
Poznámky pod èiarou k odkazom 18ba) a 18bh) znejú:

18ba) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích
predpisov, Trestný poriadok v znení neskorích predpisov,
§ 18 zákona è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov.
18bb
) Napríklad § 18 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 97a zákona è. 475/2005
Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z. a § 60a zákona
è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
18bc
) § 17 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 662/2007 Z. z.
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§ 68b
Podanie doruèené organizaènej zloke zboru alebo
ministerstvu do 31. decembra 2015 sa vybavuje pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2015..
Èl. II
Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach v znení zákona
è. 289/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) obvineného alebo odsúdeného pod¾a osobitného
predpisu.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a) znie:

5a) § 65da ods. 2 zákona è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe v znení zákona è. 386/2015 Z. z..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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387
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o jednotnom informaènom systéme v cestnej doprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) jednotný informaèný systém v cestnej doprave (ïalej
len cestný informaèný systém),
b) registre cestného informaèného systému,
c) rozsah údajov vedených v cestnom informaènom
systéme,
d) podmienky poskytovania a sprístupòovania údajov
z cestného informaèného systému,
e) práva a povinnosti osôb pri evidencii a pouívaní
údajov v cestnom informaènom systéme,
f) pôsobnos orgánov verejnej moci pri vedení a pouívaní cestného informaèného systému.
Cestný informaèný systém
§2
(1) Cestný informaèný systém je informaèný systém
verejnej správy1) na úseku cestnej dopravy pod¾a osobitných predpisov,2) ktorý sa vedie na úèely konaní
orgánov verejnej moci, výkonu kontroly, evidencie údajov, vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy.
(2) Správcom cestného informaèného systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
1

Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo dopravy).
§3
(1) Cestný informaèný systém slúi najmä na
a) vedenie registrov uvedených v odseku 2,
b) evidenciu vzdelávania a nadobúdania odborných
spôsobilostí na úseku cestnej dopravy,
c) schva¾ovanie vozidiel uvádzaných do prevádzky
v cestnej premávke, sledovanie a posudzovanie kontroly vozidla,
d) evidenciu prepravných kapacít v osobnej a nákladnej preprave,
e) evidenciu a pouívanie iných údajov pod¾a osobitných predpisov.2)
(2) Cestný informaèný systém obsahuje tieto registre:
a) register technických staníc,
b) register technikov,
c) register prehliadok z technických staníc,
d) register autokôl a koliacich stredísk,
e) register odborne spôsobilých osôb,
f) register správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel.
(3) V cestnom informaènom systéme sa pouívajú aj
údaje z týchto informaèných systémov, registrov a evidencií ministerstva dopravy:
a) informaèný systém,3)
b) register taxisluby,4)
c) ADR register,5)
d) vnútrotátny elektronický register prevádzkovate¾ov
cestnej dopravy,6)
e) centrálny register kariet,7)

) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2007 Z. z. o pouívaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov, zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
3
) § 41 ods. 3 zákona è. 56/2012 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
4
) § 41 ods. 4 zákona è. 56/2012 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
5
) § 41 ods. 5 zákona è. 56/2012 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
6
) § 41 ods. 1 písm. k) zákona è. 56/2012 Z. z.
Èl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodriava pri výkone povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy, a ktorým sa zruuje smernica
Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2009 o minimálnych poiadavkách na údaje vkladané do vnútrotátneho elektronického registra
podnikov cestnej dopravy (2009/992/EÚ) (Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2009).
7
) § 11 zákona è. 461/2007 Z. z.
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f) jednotný informaèný systém vydávania kvalifikaèných kariet vodièov,8)
g) evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,9)
h) evidencia o intruktoroch autokôl,10)
i) evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy.
(4) V cestnom informaènom systéme sa pouívajú aj
údaje z týchto evidencií a registrov iných orgánov verejnej moci:
a) evidencia o schváleniach vozidiel vedená okresnými
úradmi,9)
b) evidencia priestupkov,11)
c) evidencia vozidiel a evidencia vodièov,12)
d) register fyzických osôb,13)
e) register právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov
verejnej moci,14)
f) register adries.15)
(5) V cestnom informaènom systéme sa pouívajú aj
údaje z
a) informaèných systémov poverenej technickej sluby
technickej kontroly vozidiel, poverenej technickej
sluby emisnej kontroly motorových vozidiel, poverenej technickej sluby kontroly originality vozidiel
a poverenej technickej sluby montáe plynových
zariadení (ïalej len poverené technické sluby),9)
b) informaèných systémov a evidencií Slovenskej komory výcvikových zariadení autokôl, autokôl, koliacich stredísk a poverených osôb.16)
(6) V cestnom informaènom systéme sa pouívajú
údaje z informaèných systémov, evidencií a registrov
uvedených v odsekoch 4 a 5 v rozsahu potrebnom na
výkon pôsobnosti ministerstva dopravy a okresných
úradov na úseku cestnej dopravy.
(7) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 4, sú povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnú údaje na úèely pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to nepretrite
a automatizovane alebo nepretrite a priamo; tým nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)
(8) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informaèné
systémy a evidencie uvedené v odseku 5, sú povinné
bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnú údaje na
úèely pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to
8

)
)
10
)
11
)
12
)
13
)
9

14

)
)
16
)
15

17

)

18

)
)

19
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nepretrite a automatizovane alebo nepretrite a priamo.
§4
Orgány verejnej moci a iné osoby pouívajú cestný
informaèný systém v rozsahu a spôsobom uvedeným
v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch na úseku cestnej dopravy.
§5
(1) V cestnom informaènom systéme sa vedú osobné
údaje v rozsahu pod¾a tohto zákona alebo osobitných
predpisov.2) Orgány verejnej moci a iné osoby, ktoré vyuívajú cestný informaèný systém, spracúvajú osobné
údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely
výkonu svojej pôsobnosti alebo na úèely plnenia svojich povinností pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov. Na ochranu osobných údajov sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.18)
(2) Údaje evidované v cestnom informaènom systéme
sa povaujú za úplné a zodpovedajúce skutoènosti,
kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa
v dobrej viere spolieha na údaje v cestnom informaènom systéme, nemôe iná osoba namieta, e tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutoènosti.
(3) Na neverejné èasti registrov cestného informaèného systému sa nevzahuje osobitný predpis o sprístupòovaní informácií.19)
Registre cestného informaèného systému
§6
Register technických staníc
(1) Register technických staníc vedie ministerstvo
dopravy na úèely
a) evidencie osôb, ktoré majú udelené povolenie na
zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska
emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
alebo pracoviska montáe plynových zariadení a evidencie oprávnených osôb technickej kontroly,
oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených

Zákon è. 280/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 15 zákona è. 93/2005 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napríklad zákon è. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autokôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 387/2015 Z. z., zákon è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 280/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2007 Z. z., zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 17 ods. 6 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).
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.
Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
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osôb kontroly originality a oprávnených osôb montáe plynových zariadení,9)
b) evidencie staníc technickej kontroly (ïalej len stanica), pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáe plynových zariadení (ïalej len pracovisko),9)
c) evidencie o správnych konaniach vzahujúcich sa
k osobám uvedeným v písmene a) a k staniciam
a pracoviskám.
(2) Register technických staníc obsahuje aj údaje
o osobách, ktoré vykonávajú diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a ktoré sa dobrovo¾ne zaregistrujú v registri technických staníc, a to v rozsahu
nimi poskytnutých údajov.
(3) V registri technických staníc sa pouívajú údaje
a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu
obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo právnickej
osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) o tatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia,
tátna príslunos, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20)
v konaní pod¾a osobitného predpisu,9) spôsob, akým
tatutárny zástupca za osobu koná,
c) na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu
meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna príslunos, adresa bydliska,
d) o vedúcich staníc v rozsahu údajov pod¾a písmena c)
a miesto narodenia.
(4) V registri technických staníc sa evidujú:
a) oprávnenia na vykonávanie èinnosti, údaje technického charakteru vrátane údajov o technologickom
vybavení staníc a pracovísk s uvedením poètu ich liniek, údajov o miestach a èasoch prevádzkovania
mobilnej stanice alebo mobilného pracoviska, popis
èinnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na
vykonávanie èinnosti, ak ide o osoby uvedené v odseku 1 písm. a),
b) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, otváracie hodiny,
c) údaje o tatutárnych zástupcoch osôb uvedených
v odseku 1 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt,
adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
d) údaje o kontaktnej osobe stanice alebo pracoviska,
a to v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
e) údaje o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
f) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach, opatreniach a vykonanom tátnom odbornom dozore týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1 písm. a)
a súvisiacich s konaním pod¾a osobitného predpisu.9)
g) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) súvisiacich s výkonom èinností9) v rozsahu
1. miesto, dátum a èas spáchania správneho deliktu,
20
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2. oznaèenie správneho deliktu vrátane prísluného
ustanovenia zákona a struèný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uloená sankcia.
(5) Register technických staníc sa èlení na verejnú
èas a neverejnú èas. Verejnú èas tvoria
a) údaje o osobách uvedených v odseku 1 písm. a)
v rozsahu obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo
právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej
osoby, uvedenie oprávnenia na vykonávanie èinnosti, popis èinnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia,
b) údaje o tatutárnych zástupcoch osôb uvedených
v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým tatutárny zástupca za osobu koná,
c) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, otváracie hodiny,
d) údaje na kontaktnú osobu stanice a pracoviska
v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
e) údaje na vedúceho stanice v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo.
(6) Na údaje poskytnuté do registra osobami pod¾a
odseku 2 sa ustanovenia odsekov 3 a 5 vzahujú primerane.
(7) Údaje evidované vo verejnej èasti registra technických staníc sa zverejòujú bezodkladne.
(8) Údaje pod¾a odseku 4 sú v registri technických
staníc povinné evidova prostredníctvom cestného informaèného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí
vydaných v správnych konaniach pod¾a odseku 1
písm. c); iné údaje sú povinné zaevidova bezodkladne,
b) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na
tento úèel sú povinné pouíva informaèný systém
s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.
§7
Register technikov
(1) Register technikov vedie ministerstvo dopravy na
úèely
a) evidencie o kontrolných technikoch, technikoch
emisnej kontroly, technikoch kontroly originality
a technikoch montáe plynových zariadení (ïalej len
technik) v súvislosti s výkonom ich èinnosti,9)
b) evidencie o správnych konaniach vzahujúcich sa
k technikom.
(2) V registri technikov sa pouívajú údaje
a) o technikoch v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia,
tátna príslunos, miesto narodenia, adresa bydliska,

) § 10 ods. 4 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) o osobách, s ktorými sú technici v pracovnoprávnom
vzahu, a o osobách, s ktorými boli technici v minulosti v pracovnoprávnom vzahu, v súvislosti s výkonom èinnosti v rozsahu údajov pod¾a § 6 ods. 3
písm. a),
c) o osobách, vo vzahu ku ktorým bola podaná iados
o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedèenia technika a ktorých iados okresný úrad zamietol, v rozsahu údajov pod¾a písmena a),
d) o osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montá plynových zariadení bez osvedèenia technika, v rozsahu údajov pod¾a písmena a),
e) potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní
pod¾a osobitného predpisu.9)
(3) V registri technikov sa evidujú údaje o
a) koleniach a doko¾ovacích kurzoch technikov vrátane ich termínov, miesta konania, ich priebehu, zoznamu zúèastnených v rozsahu údajov pod¾a odseku 2 písm. a) a telefonický kontakt, adresa
elektronickej poty, faxové èíslo,
b) dosiahnutom vzdelaní technikov,
c) technikoch v rozsahu telefonický kontakt, adresa
elektronickej poty, faxové èíslo,
d) rozhodnutiach v správnom konaní pod¾a osobitného
predpisu,9) týkajúcich sa technikov, najmä údaje
o rozhodnutiach o udelení osvedèenia, rozhodnutiach o zamietnutí iadosti o udelenie osvedèenia,
rozhodnutiach o zmene rozsahu osvedèenia, rozhodnutiach o zruení osvedèenia, rozhodnutiach
o predåení platnosti osvedèenia,
e) osobách, vo vzahu ku ktorým bola podaná iados
o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedèenia technika a ktorých iados okresný úrad zamietol, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty,
faxové èíslo,
f) osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú
kontrolu, kontrolu originality alebo montá plynových zariadení bez osvedèenia technika, v rozsahu
telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
g) správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom èinnosti9) v rozsahu
1. miesto, dátum a èas spáchania správneho deliktu,
2. oznaèenie správneho deliktu vrátane prísluného
ustanovenia zákona a struèný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uloená sankcia.
(4) Register technikov je neverejný.
(5) Údaje pod¾a odseku 3 sú v registri technikov povinné evidova prostredníctvom cestného informaèného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí
vydaných v správnych konaniach pod¾a odseku 1
písm. b); iné údaje sú povinné zaevidova bezodkladne,
b) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na
tento úèel sú povinné pouíva informaèný systém
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s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.
§8
Register prehliadok z technických staníc
(1) Register prehliadok z technických staníc vedie
ministerstvo dopravy na úèely evidencie údajov z vykonaných technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáí plynových zariadení.9)
(2) V registri prehliadok z technických staníc sa pouívajú údaje o stanici, v ktorej sa vo vzahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje
o pracovisku, v ktorom sa vo vzahu ku konkrétnemu
vozidlu vykonala emisná kontrola, kontrola originality
alebo montá plynového zariadenia, a to
a) obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo právnickej
osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby v rozsahu údajov pod¾a § 6 ods. 3 písm. a), ak ide o osoby
uvedené v § 6 ods. 1 písm. a),
b) údaje v rozsahu pod¾a § 6 ods. 3 písm. c) a miesto narodenia, ak ide o vedúcich staníc technickej kontroly.
(3) V registri prehliadok z technických staníc sa evidujú údaje o
a) technických kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o technickej kontrole vozidla alebo osvedèení
o technickej kontrole pouívaných pri technických
kontrolách, a to v truktúrovanej podobe a v podobe
elektronického obrazu tohto protokolu alebo osvedèenia, o èase zaèiatku a ukonèenia technickej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy
fotiek vozidla a jeho èastí vyhotovených poèas technickej kontroly,
b) emisných kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o emisnej kontrole motorového vozidla alebo
osvedèení o emisnej kontrole pouívaných pri emisných kontrolách, a to v truktúrovanej podobe
a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu
alebo osvedèenia, o èase zaèiatku a ukonèenia emisnej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické
obrazy fotiek vyhotovených poèas emisnej kontroly,
c) kontrolách originality v rozsahu uvedenom v odbornom posudku o kontrole originality, a to v truktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto odborného posudku, o èase zaèiatku a ukonèenia
kontroly originality; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vyhotovených poèas kontroly
originality v rozsahu nutnom na identifikáciu vozidla zo vetkých tyroch strán, záberu na evidenèné
èíslo vozidla a na identifikaèné èíslo vozidla VIN,
d) montáach plynových zariadení v rozsahu uvedenom v protokole o montái plynového zariadenia,
a to v truktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu,
e) kontrolných nálepkách ako dokladoch o vykonaní
technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality,
f) technikovi v rozsahu èísla osvedèenia technika vzahujúcemu sa k vykonanému úkonu,
g) stanici, v ktorej sa vo vzahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovi-
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sku, v ktorom sa vo vzahu ku konkrétnemu vozidlu
vykonala emisná kontrola, kontrola originality alebo
montá plynového zariadenia:
1. uvedenie oprávnenia na vykonávanie èinnosti,
údaje technického charakteru vrátane údajov
o technologickom vybavení staníc a pracovísk
s uvedením poètu ich liniek, popis èinnosti staníc
a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie
èinnosti, ak ide o osoby uvedené v § 6 ods. 1
písm. a),
2. o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt,
adresa elektronickej poty, faxové èíslo,
3. sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt,
adresa elektronickej poty, otváracie hodiny.
(4) Register prehliadok z technických staníc je neverejný.
(5) Údaje pod¾a odseku 3 sú do registra prehliadok
z technických staníc povinné evidova prostredníctvom
cestného informaèného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne,
b) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na
tento úèel sú povinné pouíva informaèný systém
s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.
§9
Register autokôl a koliacich stredísk
(1) Register autokôl a koliacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na úèely
a) evidencie autokôl,21)
b) evidencie koliacich stredísk,8)
c) evidencie poverených zariadení,22)
d) evidencie o správnych konaniach vzahujúcich sa
k prevádzkovate¾om autokôl, prevádzkovate¾om
koliacich stredísk a povereným zariadeniam.23)
(2) V registri autokôl a koliacich stredísk sa pouívajú údaje
a) o prevádzkovate¾och koliacich stredísk, prevádzkovate¾och autokôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikaèné èíslo, miesto
podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej
osoby,
b) o tatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna
príslunos, miesto narodenia, adresa bydliska,
údaje na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní pod¾a osobitného predpisu,23) spôsob, akým tatutárny zástupca za osobu koná,
c) na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a)
v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko,
rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna príslunos, miesto narodenia, adresa bydliska,
21

) Zákon è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 280/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
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d) o zodpovedných zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu údajov pod¾a písmena c),
e) o úèastníkoch odbornej prípravy na skúku odbornej spôsobilosti vies motorové vozidlo v rozsahu
údajov pod¾a písmena c),
f) o intruktoroch autokoly v rozsahu údajov pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. a).
(3) V registri autokôl a koliacich stredísk sa evidujú
a) údaje o prevádzkovate¾och koliacich stredísk, prevádzkovate¾och autokôl a o poverených zariadeniach v rozsahu vymedzenia èinností, ktoré sú
oprávnení vykonáva,
b) adresy uèební, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, otváracie hodiny, ak ide o uèebne osôb
uvedených v odseku 2 písm. a),
c) technické údaje v rozsahu technickej základne autokoly s uvedením údajov intruktora autokoly
v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej
poty, faxové èíslo, podpis a podoba tváre, údaje
o uèebniach a o výcvikových vozidlách koliaceho
strediska, údaje o uèebniach a priestoroch na praktické cvièenie povereného zariadenia,
d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa
elektronickej poty, faxové èíslo,
e) údaje o úèastníkoch odbornej prípravy na skúku
odbornej spôsobilosti vies motorové vozidlo v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty,
faxové èíslo a podpis,
f) údaje z matriènej knihy, triednej knihy, autocvièiskovej knihy, trenaérovej knihy autokôl,
g) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných pod¾a osobitných predpisov23) týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
h) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) súvisiacich s výkonom èinnosti23) v rozsahu
1. miesto, dátum a èas spáchania správneho deliktu,
2. oznaèenie správneho deliktu vrátane prísluného
ustanovenia zákona a struèný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uloená sankcia.
(4) Register autokôl a koliacich stredísk sa èlení na
verejnú èas a neverejnú èas. Verejnú èas tvoria
a) údaje o prevádzkovate¾och koliacich stredísk, prevádzkovate¾och autokôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikaèné èíslo,
miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, vymedzenie èinností, ktoré sú oprávnení vykonáva,
b) údaje o tatutárnych zástupcoch osôb uvedených
v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým tatutárny zástupca za osobu koná,
c) adresy uèební, telefonický kontakt, adresa elektro-
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nickej poty, otváracie hodiny, ak ide o uèebne osôb
uvedených v odseku 2 písm. a),
d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové
èíslo,
e) údaje o úèastníkoch odbornej prípravy na skúku
odbornej spôsobilosti vies motorové vozidlo v rozsahu meno a priezvisko, titul,
f) údaje o intruktoroch autokoly v rozsahu údajov
meno a priezvisko, titul.
(5) Údaje evidované vo verejnej èasti registra autokôl a koliacich stredísk sa zverejòujú bezodkladne.
(6) Údaje pod¾a odseku 3 sú v registri autokôl a koliacich stredísk povinné evidova prostredníctvom
cestného informaèného systému
a) ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyie
územné celky pri plnení úloh dopravného správneho
orgánu,22) a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí v správnych konaniach pod¾a
odseku 1 písm. d); iné údaje sú povinné zaevidova
bezodkladne,
b) autokoly, koliace strediská a poverené zariadenia
pri zmene údajov v registri okrem zmien údajov týkajúcich sa rozhodovacej èinnosti ministerstva dopravy, okresných úradov, obcí a vyích územné celkov pri plnení úloh dopravného správneho
orgánu,22) a to bezodplatne a bezodkladne.
§ 10
Register odborne spôsobilých osôb
(1) Register odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo dopravy na úèely evidencie o
a) vodièoch vozidiel, ktorí majú povinnos podrobi sa
systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku,8)
b) vedúcich dopravy,24)
c) drite¾och koncesie na prevádzkovanie taxisluby
a vodièoch vozidiel taxisluby, dopravcoch, vodièoch
s ADR osvedèením o kolení vodièa, bezpeènostných
poradcoch,22)
d) intruktoroch autokôl,10)
e) lektoroch,25)
f) správnych konaniach vzahujúcich sa k osobám
uvedeným v písmenách a) a e).
(2) V registri odborne spôsobilých osôb sa pouívajú
údaje
a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) a e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna príslunos,
miesto narodenia, adresa bydliska,
b) o osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1
písm. a) a e) v pracovnoprávnom vzahu a s ktorými
24

) Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1071/2009 v platnom znení.
) Zákon è. 280/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov
Zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) Zákon è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 280/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie (ES) è. 1071/2009 v platnom znení.
Zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
25

c)

d)
e)

f)
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boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom
vzahu v súvislosti s výkonom èinnosti,26) a to najmenej v rozsahu údajov obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
o osobách, ktoré iadali o vydanie rozhodnutia
o udelenie osvedèenia o odbornej spôsobilosti26)
a ktorých iados bola zamietnutá, v rozsahu meno
a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna príslunos, miesto narodenia, adresa bydliska,
o osobách, ktoré vykonávali èinnosti pod¾a osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu údajov pod¾a písmena c),
o kurzoch a koleniach osôb uvedených v odseku 1
písm. a) a e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti
v rozsahu zoznamu zúèastnených na kurzoch a koleniach v rozsahu údajov pod¾a písmena c),
potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní
pod¾a osobitných predpisov.26)

(3) V registri odborne spôsobilých osôb sa evidujú
údaje o
a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) a e) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty,
faxové èíslo, podpis a podoba tváre,
b) osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1
písm. a) a e) v pracovnoprávnom vzahu a s ktorými
boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom
vzahu v súvislosti s výkonom èinnosti v rozsahu dátum vzniku pracovnoprávneho vzahu,
c) dosiahnutom vzdelaní osôb uvedených v odseku 1
písm. a) a e),
d) kurzoch a koleniach osôb uvedených v odseku 1
písm. a) a e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti
vrátane termínov, miesta a èasu ich konania, ich
priebehu a v rozsahu zoznamu zúèastnených v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo, podpis a podoba tváre,
e) skúkach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a e)
v rozsahu ich odbornej spôsobilosti vrátane ich termínov, miesta a èasu ich konania, ich priebehu a výsledkov,
f) osvedèeniach odborných spôsobilostí osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a e) a o intruktorských
preukazoch vrátane údajov o rozsahu udeleného
oprávnenia na výkon èinnosti a jeho platnosti,
g) úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach
vydaných pod¾a osobitných predpisov týkajúcich sa
osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a e) súvisiacich
s výkonom èinnosti vrátane dopadov na ich oprávnenia na výkon èinnosti,
h) osobách, ktoré iadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedèenia o odbornej spôsobilosti a ktorých
iados bola zamietnutá, v rozsahu telefonický kon-
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takt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo, podpis
a podoba tváre,
i) osobách, ktoré vykonávali èinnosti pod¾a osobitných
predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej poty, faxové èíslo, podpis a podoba tváre,
j) správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1
písm. a) a e) súvisiacich s výkonom èinnosti26) v rozsahu
1. miesto, dátum a èas spáchania správneho deliktu,
2. oznaèenie správneho deliktu vrátane prísluného
ustanovenia zákona a struèný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uloená sankcia.
(4) Register odborne spôsobilých osôb sa èlení na verejnú èas a neverejnú èas. Verejnú èas tvoria údaje o
a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) a e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, udelené osvedèenia odborných spôsobilostí, intruktorské preukazy vrátane údajov o rozsahu udeleného oprávnenia na výkon
èinnosti a jeho platnosti,
b) kurzoch a koleniach osôb uvedených v odseku 1
písm. a) a e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti
v rozsahu termínov, miesta a èasu ich konania a ich
priebehu,
c) skúkach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a e)
v rozsahu ich odbornej spôsobilostí v rozsahu termínov, miesta a èasu ich konania, ich priebehu.
(5) Súèasou registra odborne spôsobilých osôb je aj
evidencia o intruktoroch autokôl pod¾a odseku 1
písm. d), v ktorej sa evidujú údaje v rozsahu pod¾a osobitného predpisu;10) ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepouijú.
(6) Údaje evidované vo verejnej èasti registra odborne
spôsobilých osôb sa zverejòujú bezodkladne.
(7) Údaje pod¾a odsekov 3 a 5 sú v registri odborne
spôsobilých osôb povinné evidova prostredníctvom
cestného informaèného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí
vydaných v správnych konaniach pod¾a odseku 1
písm. f); iné údaje sú povinné zaevidova bezodkladne,
b) Slovenská komora výcvikových zariadení autokôl,27) a to bezodplatne a bezodkladne,
c) koliace strediská a poverené zariadenia v rozsahu
ich pôsobnosti,25) a to bezodplatne a bezodkladne.
§ 11
Register správnych deliktov
prevádzkovate¾ov vozidiel
(1) Register správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel vedie ministerstvo dopravy na úèely evidencie
27
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a rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovate¾ov vozidiel.
(2) V registri správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel pod¾a osobitného predpisu9) sa pouívajú údaje
a) o prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorý spáchal správny
delikt, v rozsahu
1. meno, priezvisko, titul, rodné èíslo alebo dátum
narodenia, adresa pobytu,28) èíslo dokladu totonosti, ak prevádzkovate¾om vozidla je fyzická osoba,
2. meno, priezvisko, titul, rodné èíslo alebo dátum
narodenia, adresa pobytu,28) obchodné meno,
identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovate¾om vozidla je fyzická osoba  podnikate¾,
3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, oznaèenie organizaènej zloky, adresa jej umiestnenia
a identifikaèné èíslo, ak prevádzkovate¾om vozidla je právnická osoba,
b) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním
o správnom delikte v rozsahu údajov pod¾a písmena
a) o osobe, ktorá podanie urobila.
(3) V registri správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel pod¾a osobitného predpisu9) sa evidujú
a) údaje o vozidle, ktorým bol spáchaný delikt, v rozsahu
1. druh vozidla,
2. kategória vozidla,
3. znaèka vozidla,
4. obchodný názov vozidla,
5. typ vozidla, jeho variant a verzia,
6. identifikaèné èíslo vozidla VIN,
7. evidenèné èíslo vozidla,
8. dátum prvej evidencie vozidla,
b) opis poruenia povinnosti,
c) údaje o dôkazoch o poruení povinnosti,
d) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním
o správnom delikte s uvedením dátumu doruèenia
podania orgánu verejnej moci,
e) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o èísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výke a druhu uloenej
sankcie súvisiacich s konaním o správnom delikte
prevádzkovate¾a vozidla,
f) údaje o odloených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloenia a zastavenia
a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.
(4) V registri správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel pod¾a osobitných predpisov29) sa pouívajú
údaje
a) o prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorý spáchal správny
delikt, v rozsahu
1. meno, priezvisko, titul, rodné èíslo alebo dátum
narodenia, adresa bydliska, tátna príslunos,

) § 5 ods. 1 zákona è. 359/2000 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
§ 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona è. 93/2005 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
28
) § 2 ods. 2 písm. q) zákona è. 8/2009 Z. z.
29
) Zákon è. 474/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 488/2013 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
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èíslo dokladu totonosti, ak prevádzkovate¾om
vozidla je fyzická osoba,
2. meno, priezvisko, titul, rodné èíslo alebo dátum
narodenia, adresa bydliska, obchodné meno,
identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovate¾om vozidla je fyzická osoba  podnikate¾,
3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, oznaèenie organizaènej zloky, adresa jej umiestnenia
a identifikaèné èíslo, ak prevádzkovate¾om vozidla je právnická osoba,
b) údaje o osobe, ktorá podanie urobila, v rozsahu údajov pod¾a písmena a),
c) evidenèné èíslo vozidla alebo prípojného vozidla
a krajina, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo
evidované.
(5) V registri správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel pod¾a osobitných predpisov29) sa evidujú
a) údaje o vozidle, pri pouití ktorého bola poruená
povinnos pod¾a osobitného predpisu,30) v rozsahu
kategória vozidla, najväèia prípustná celková
hmotnos vozidla, poèet náprav a emisná trieda vozidla,
b) údaje o type vozidla, pri pouití ktorého bola poruená povinnos pod¾a osobitného predpisu,31) a to, èi
ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
c) opis poruenia povinností pod¾a osobitných
predpisov29) prevádzkovate¾om vozidla,
d) miesto, dátum a èas poruenia povinnosti,
e) fotodokumentácia poruenia povinnosti prevádzkovate¾om vozidla,
f) údaje o podaniach osôb v rozsahu dátumu doruèenia podania orgánu verejnej moci,
g) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o èísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výke a druhu uloenej
sankcie a údaje o opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla,
h) údaje o odloených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloenia a zastavenia
a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.
(6) Register správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel je neverejný.
(7) Údaje pod¾a odsekov 3 a 5 sú do registra správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel povinné evidova prostredníctvom cestného informaèného systému
ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedia.
§ 12
Poskytovanie údajov
z registrov cestného informaèného systému
(1) K údajom z registra technických staníc majú nepretritý a automatizovaný alebo nepretritý a priamy
prístup
a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
30
31

) Zákon è. 474/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 488/2013 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
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b) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh a
c) kadý k údajom z verejnej èasti registra.
(2) K údajom z registra technikov majú nepretritý
a automatizovaný alebo nepretritý a priamy prístup
a) okresné úrady, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) a Vojenské
spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) orgány verejnej moci iné, ako sú uvedené v písmene
a), v rozsahu ich pôsobnosti, v nasledujúcom rozsahu:
1. èi orgánom verejnej moci uvedená osoba je kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly,
technikom kontroly originality alebo technikom
montáe plynových zariadení,
2. pre ktorý druh technickej kontroly a kategóriu vozidla je orgánom verejnej moci uvedený kontrolný
technik oprávnený vykonáva technickú kontrolu,
3. pre ktorý emisný systém a druh paliva na pohon
motora je orgánom verejnej moci uvedený technik
emisnej kontroly oprávnený vykonáva emisnú
kontrolu,
4. pre ktorý druh plynného paliva je orgánom verejnej moci uvedený technik montáe plynových zariadení oprávnený vykonáva montáe plynových
zariadení,
c) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh.
(3) K údajom z registra prehliadok z technických staníc majú nepretritý a automatizovaný alebo nepretritý a priamy prístup
a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) poverené technické sluby v rozsahu potrebnom na
plnenie ich úloh,
c) fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti s vozidlami, ktorých sú prevádzkovate¾mi, v rozsahu nasledujúcich údajov:
1. VIN èísla vozidla,
2. typ vozidla,
3. rok výroby vozidla,
4. dátum prvej evidencie vozidla,
5. znak osobitného vyuitia vozidla v cestnej doprave,22)
6. platnos technickej kontroly a platnos emisnej
kontroly,
7. údaj o vykonaní kontroly originality vozidla,
8. údaj o montái plynového zariadenia s definíciou
druhu plynného paliva,
9. evidovaný stav tachometra s uvedením dátumu
zaevidovania tohto stavu tachometra.
(4) K údajom z registra autokôl a koliacich stredísk
majú nepretritý a automatizovaný alebo nepretritý
a priamy prístup
a) okresné úrady, iné dopravné správne orgány,22)
ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
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b) Slovenská komora výcvikových zariadení autokôl
v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a
c) kadý k údajom z verejnej èasti registra.
(5) K údajom z registra odborne spôsobilých osôb
majú nepretritý a automatizovaný alebo nepretritý
a priamy prístup
a) okresné úrady, iné orgány verejnej moci, obce, vnútrotátne elektronické registre6) a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) orgány Policajného zboru k údajom o udelených intruktorských oprávneniach a platnosti intruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko intruktora autokoly, dátum a miesto jeho narodenia
a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného intruktorského oprávnenia, evidenèné èíslo a dátum uplynutia platnosti intruktorského preukazu,
c) kadý k údajom z verejnej èasti registra odborne
spôsobilých osôb.
(6) K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel majú nepretritý a automatizovaný
alebo nepretritý a priamy prístup
a) okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich
pôsobnosti,
b) správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich
úloh,30)
c) správca výberu úhrady dia¾niènej známky a osoba
poverená správcom výberu úhrady dia¾niènej známky v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.31)
(7) Ak z technických alebo iných dôvodov automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov cestného informaèného systému nie je moný, osobám
pod¾a odsekov 1 a 6 na ich písomnú iados poskytne
údaje
a) prísluný okresný úrad v sídle kraja, a to z registrov
pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a e),
b) okresný úrad prísluný na konanie o správnych deliktoch pod¾a osobitných predpisov,32) a to z registra
pod¾a § 3 ods. 2 písm. f).
(8) Z neverejnej èasti registra technických staníc
pod¾a odseku 1, z neverejnej èasti registra autokôl
a koliacich stredísk pod¾a odseku 4 a z neverejnej èasti registra odborne spôsobilých osôb pod¾a odseku 5 sa
poskytujú kadému na jeho písomnú iados údaje,
ktoré sa o òom vedú, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. iados sa podáva na príslunom okresnom úrade v sídle kraja.
(9) Z registra správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel sa poskytujú kadému na jeho písomnú iados údaje, ktoré sa o òom vedú. iados sa podáva na
okresnom úrade, ktorý je prísluný na konanie o správnych deliktoch pod¾a osobitných predpisov.32)
32
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§ 13
Prechodné ustanovenia
(1) Do doby, kým nie je moná komunikácia medzi
agendovými systémami prostredníctvom modulu úradnej komunikácie a nie je moné referencovanie pod¾a
osobitného predpisu,33) orgány verejnej moci, ktoré
spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v § 3
ods. 4, sú povinné bezodplatne ministerstvu dopravy
poskytnú prístup k údajom, a to nepretrite a automatizovane alebo nepretrite a priamo.
(2) Do doby, kým nie sú evidencie a registre uvedené
§ 3 ods. 4 zaradené v zozname referenèných registrov
pod¾a osobitného predpisu,34) sa na údaje z týchto evidencií a registrov pouívané v cestnom informaènom
systéme primerane vzahuje ustanovenie § 5 ods. 2.
Èl. II
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona
è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona
è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona
è. 388/2000 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 524/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 639/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 25/2007 Z. z., zákona
è. 275/2007 Z. z., zákona è. 664/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 368/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 488/2013 Z. z., zákona
è. 293/2014 Z. z. a zákona 282/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 8 ods. 5 sa vypúa slovo zvýený.
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 591/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona

) Zákon è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 474/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 488/2013 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
33
) § 4 ods. 5, § 10 ods. 11, § 52 ods. 5 a § 60 ods. 7 zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona è. 273/2015 Z. z.
34
) § 51 ods. 2 zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona è. 273/2015 Z. z.
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288/1997 Z. z., zákona è.
70/1998 Z. z., zákona è.
126/1998 Z. z., zákona è.
140/1998 Z. z., zákona è.
144/1998 Z. z., zákona è.
178/1998 Z. z., zákona è.
194/1998 Z. z., zákona è.
264/1999 Z. z., zákona è.
142/2000 Z. z., zákona è.
238/2000 Z. z., zákona è.
338/2000 Z. z., zákona è.
279/2001 Z. z., zákona è.
554/2001 Z. z., zákona è.
284/2002 Z. z., zákona è.
190/2003 Z. z., zákona è.
245/2003 Z. z., zákona è.
515/2003 Z. z., zákona è.
602/2003 Z. z., zákona è.
350/2004 Z. z., zákona è.
420/2004 Z. z., zákona è.
544/2004 Z. z., zákona è.
624/2004 Z. z., zákona è.
656/2004 Z. z., zákona è.
8/2005 Z. z., zákona è.
331/2005 Z. z., zákona è.
351/2005 Z. z., zákona è.
473/2005 Z. z., zákona è.

379/1997 Z. z.,
76/1998 Z. z.,
129/1998 Z. z.,
143/1998 Z. z.,
161/1998 Z. z.,
179/1998 Z. z.,
263/1999 Z. z.,
119/2000 Z. z.,
236/2000 Z. z.,
268/2000 Z. z.,
223/2001 Z. z.,
488/2001 Z. z.,
261/2002 Z. z.,
506/2002 Z. z.,
219/2003 Z. z.,
423/2003 Z. z.,
586/2003 Z. z.,
347/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z.,
650/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z.,
93/2005 Z. z.,
340/2005 Z. z.,
470/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z., zákona
è. 321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 219/2014 Z. z., zákona
è. 321/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 79/2015 Z. z., zákona è. 128/2015 Z. z., zákona
è. 266/2015 Z. z., zákona è. 272/2015 Z. z., zákona
è. 274/2015 Z. z., zákona è. 278/2015 Z. z., zákona
è. 323/2015 Z. z. a zákona è. 348/2015 Z. z. sa mení
takto:

V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v skupine 214 Ostatné poradové èíslo 20 znie:


Por.
èíslo
20.

ivnos
Prevádzkovanie
autokoly

Preukaz spôsobilosti

Poznámka

 úplné stredokolské
vzdelanie a najmenej dva
roky praxe
prevádzkovate¾a
autokoly, zodpovedného
zástupcu v autokole
alebo intruktora
autokoly poèas troch
rokov pred podaním
ohlásenia ivnosti alebo
pred podaním iadosti
o vydanie osvedèenia
o ivnostenskom
oprávnení

§ 4 zákona è. 93/2005 Z. z.
o autokolách a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích
predpisov

Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona

Zoznam

.

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z.,
457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z.,
477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z.,
8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z.,
213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z.,
319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z.,
387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z.,

zákona
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474/2013 Z. z., zákona è. 506/2013 Z. z.,
35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z.,
84/2014 Z. z., zákona è. 152/2014 Z. z.,
162/2014 Z. z., zákona è. 182/20104 Z. z.,
204/2014 Z. z., zákona è. 262/2014 Z. z.,
293/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z.,
399/2014 Z. z., zákona è. 40/2015 Z. z.,
79/2015 Z. z., zákona è. 120/2015,
128/2015 Z. z., zákona è. 129/2015 Z. z.,
247/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z.,
259/2015 Z. z., zákona è. 262/2015 Z. z. a
273/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 68 èasti Splnomocnenie druhom bode
sa slová do 10 pracovných dní nahrádzajú slovami
do piatich pracovných dní.
2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloka 69a znie:
Poloka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES u stratilo
platnos (vozidlá konèiacich sérií) pod¾a osobitných
predpisov,21a) a to za kadé povolené vozidlo
a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............... 25 eur
b) ostatných kategórií iných,
ako sú uvedené v písmene a) ....................... 50 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a tvorkoliek v znení neskorích predpisov, § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES po¾nohospodárskych traktorov a lesných
traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných
strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorích predpisov, § 30 nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o typovom schva¾ovaní motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov
a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá v znení neskorích predpisov, èl. 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 167/2013 z 5. februára
2013 o schva¾ovaní po¾nohospodárskych a lesných vozidiel
a o doh¾ade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3.
2013) v platnom znení, èl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 168/2013 z 15. januára 2013 o schva¾ovaní a doh¾ade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a tvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení..

3. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA sa za poloku 69a vkladá poloka 69b, ktorá
vrátane èasti Poznámka znie:
Poloka 69b
Podanie iadosti o
a) poskytnutie údajov z jednotného
informaèného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré sa týkajú osoby iadate¾a .................... 5 eur
b) vydanie tatistických údajov z jednotného
informaèného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré neobsahujú osobné údaje ................... 20 eur
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Poznámka
Poplatok pod¾a písmena b) tejto poloky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21b znie:

21b) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 74 písmená e) a f) znejú:
e) Vykonanie skúky na udelenie intruktorského
oprávnenia v rozsahu
1. skupiny A ............................................ 20 eur
2. skupiny B ............................................ 40 eur
3. skupiny C ............................................ 60 eur
4. skupiny D ............................................ 60 eur
5. skupiny BE .......................................... 40 eur
6. skupiny CE .......................................... 80 eur
7. skupiny C1E ........................................ 80 eur
8. skupiny DE ......................................... 80 eur
9. skupiny D1E ........................................ 80 eur
10. skupiny AM .......................................... 20 eur
11. skupiny T .............................................. 20 eur,
f) Vykonanie skúky na predåenie platnosti
intruktorského preukazu ......................... 20 eur.
5. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA sa poloka 74 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) Vydanie intruktorského preukazu alebo predåenie
jeho platnosti ........................................... 10 eur.
6. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloka 77 vrátane èasti Poznámky znie:
Poloka 77
Podanie iadosti o
a) registráciu autokoly na vykonávanie kurzov
1. skupiny AM, A1, A2, A ......................... 100 eur
2. skupiny B1, B, BE ................................. 100 eur
3. skupiny C1, C1E, C, CE ......................... 100 eur
4. skupiny D1, D1E, D, DE ........................ 100 eur
5. skupiny T ............................................ 100 eur
b) rozírenie rozsahu skupín v rámci registrácie
autokoly sa vyberie poplatok pod¾a písmena a),
c) vykonanie zmeny druhu vykonávaných
kurzov v rámci registrácie
autokoly ................................................ 100 eur
d) vykonanie akejko¾vek inej zmeny
ako pod¾a písmen b) a c) ............................. 20 eur.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a písmena a) a b) sa vyberie za kadú
skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé
skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
zahàòa ïaliu skupinu.
2. Poplatok pod¾a písmena d) sa nevyberie, ak ide
o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo èíslovania domov..
7. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DO-
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PRAVA poloke 77a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov
základnej kvalifikácie alebo pravidelného
výcviku .................................................... 30 eur.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená c) a e).
8. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 77a èasti Splnomocnenie sa slová písmena d) nahrádzajú slovami písmena e).
9. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA sa poloka 77a dopåòa èasou Poznámky, ktorá
znie:
Poznámky
1. Ak sa jedným podaním iada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu
na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie
sa iba jeden správny poplatok pod¾a písmena a).
2. Ak sa jedným podaním iada o zmenu v registrácii na
vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu
v registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok pod¾a
písmena b).
3. Poplatok pod¾a písmena b) sa nevyberie, ak ide
o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo èíslovania domov..
10. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA sa poloka 77b dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) schválenie spôsobilosti typu identifikaèného
zariadenia na pouívanie v autokolách
alebo schválenie programového vybavenia
autokoly ................................................. 100 eur
d) zmenu v osvedèení o spôsobilosti typu
identifikaèného zariadenia na pouívanie
v autokolách alebo v osvedèení o schválení
programového vybavenia autokoly ............ 50 eur.
11. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 78a písm. a) a èasti Splnomocnenie sa
slová prihláky na nahrádzajú slovami iadosti o.
12. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 78a písm. a) druhom bode sa slová
80 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
13. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písm. d) sa slová Podanie iadosti
o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu
nahrádzajú slovami Schválenie cestovného poriadku
alebo jeho zmeny.
14. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písm. g) sa slovo Vydanie nahrádza
slovami Podanie iadosti o vydanie, slová alebo vydanie sa nahrádzajú slovami alebo o vydanie a slová
alebo udelenie sa nahrádzajú slovami alebo o udelenie.
15. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DO-
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PRAVA poloke 79 písm. h) a i) sa slovo Vydanie nahrádza slovami Podanie iadosti o vydanie.
16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písmeno k) znie:
k) Podanie iadosti o vydanie, zmenu údajov,
predåenie platnosti alebo vydanie duplikátu
osvedèenia o odbornej spôsobilosti
bezpeènostného poradcu na prepravu
nebezpeèných
vecí22a) ..................................................... 30 eur.
17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písmeno m) znie:
m) Podanie iadosti o vydanie, zmenu údajov
alebo vydanie duplikátu ADR osvedèenia
o kolení vodièa22a) .................................... 20 eur.
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písm. n) a r) sa slová Vykonanie
skúky nahrádzajú slovami Podanie prihláky na vykonanie skúky.
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písm. o) a s) sa slovo Vydanie  nahrádza slovami Podanie iadosti o vydanie a na konci
sa pripájajú tieto slová: alebo jeho duplikátu.
20. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písmeno p) znie:
p) Podanie iadosti o odòatie povolenia
na vykonávanie povolania prevádzkovate¾a
nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej
dopravy alebo koncesie na taxislubu ......... 10 eur.
21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 79 písm. q) sa slovo Zmena nahrádza
slovami Podanie iadosti o zmenu.
22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA sa poloka 79 dopåòa písmenami t) a u), ktoré
znejú:
t) Podanie iadosti o vydanie poverenia
na vykonávanie odbornej prípravy
bezpeènostných poradcov a vodièov
vozidiel prepravujúcich nebezpeèné
veci alebo iados o predåenie
jeho platnosti .......................................... 100 eur
u) Podanie iadosti o vykonanie zmeny
v poverení na vykonávanie odbornej
prípravy bezpeènostných poradcov
a vodièov vozidiel prepravujúcich
nebezpeèné veci ........................................ 50 eur.
23. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnos motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekroèí 60 t,
alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách
na dobu najviac es mesiacov sa poplatok vypoèítaný pod¾a písmena a) zvýi na pänásobok
d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnos motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekroèí 60 t,
alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakova-
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nú po jednej alebo viacerých prepravných trasách
na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypoèítaný pod¾a písmena a) zvýi na dva a pol násobok.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno e).
24. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 èasti Splnomocnenie druhom bode
sa za slová rozhodnutím cestného správneho orgánu
vkladajú slová za nadrozmernú prepravu.
25. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 èasti Splnomocnenie sa za druhý
bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
3. Pri urèení poplatku vyberaného dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ak sa u táto preprava èiastoène
alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa èiastkové
sadzby pod¾a písmena a) bodov 2.1 a 2.2 posudzujú jednotlivo pod¾a toho, o aké percentuálne
preaenie celkovej hmotnosti vrátane nákladu
alebo nápravového zaaenia ide
3.1. pri prekroèení prípustnej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preaenie (vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 % ........................ sadzba urèená pod¾a
písmena a) bodu 2.1
od 6,01 % do 9 % ................. dvojnásobok sadzby
urèenej pod¾a písmena a) bodu 2.1
nad 9,01 % ............................. trojnásobok sadzby
urèenej pod¾a písmena a) bodu 2.1
3.2. pri prekroèení prípustnej hmotnosti na nápravu
bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preaenie
(vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 % ........................ sadzba urèená pod¾a
písmena a) bodu 2.2
od 6,01 % do 9 % ...................... dvojnásobok sadzby
urèenej pod¾a písmena a) bodu 2.2
nad 9,01 % ............................. trojnásobok sadzby
urèenej pod¾a písmena a) bodu 2.2
Výsledný poplatok pri dodraní bodov 6 a 8 èasti Poznámky sa urèí ako súèet èiastkových sadzieb bodov
3.1 a 3.2..
Doterají bod 3 sa oznaèuje ako bod 4.
26. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 èasti Poznámky iestom bode sa
bodka na konci prvej vety nahrádza èiarkou a pripájajú
sa tieto slová: s výnimkou návesovej súpravy..
27. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 èasti Poznámky dvanástom bode sa
za slová písmena a) vkladá èiarka a slová c) alebo d)
a na konci sa pripája táto veta: Pri poplatku vyberanom pod¾a Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba pod¾a písmena b) pripoèíta len raz a to len vtedy, ak má cestný
správny orgán preukázané, e k tranzitu dolo..
28. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. DO-
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PRAVA poloke 80 èasti Poznámky trinástom bode sa
slová písmena c) nahrádzajú slovami písmena e).
29. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI DOPRAVA poloke 80 sa èas Poznámky dopåòa bodmi 14
a 16, ktoré znejú:
14. Poplatok pod¾a písmena d) sa pouije, ak dopravca preukáe, e nie je technicky moné zníi
hmotnos prepravy ani poui iný spôsob prepravy a e zaaite¾nos mostov a nosnos vozoviek
overená tatistickým posúdením umoní realizáciu prepravy.
15. Ak sa u èiastoène alebo celkom vykonala preprava pod¾a písmena c) alebo d) a meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov sa zistí, e boli
poruené podmienky povolenia na zvlátne uívanie, takáto preprava sa posudzuje ako preprava
bez povolenia na zvlátne uívanie.
16. Ak sa u èiastoène alebo celkom vykonala preprava pod¾a písmena e) bez povolenia na zvlátne uívanie, dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu pod¾a Splnomocnenia bodu 3 sa
posudzuje suma z èiastkových sadzieb uvedených v písmene a)..
Èl. V
Zákon è. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autokôl a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopåòa
takto:
V § 5 odsek 1 znie:
(1) Komora
a) organizuje a zabezpeèuje vykonávanie výcviku iadate¾ov o udelenie intruktorského oprávnenia (ïalej len intruktorský kurz),2)
b) organizuje a zabezpeèuje vykonávanie doko¾ovacích kurzov intruktorov autokôl na úèel predåenia platnosti intruktorského preukazu,2a)
c) zaznamenáva údaje o zaèatých a ukonèených intruktorských kurzoch a doko¾ovacích kurzoch intruktorov autokôl, o úèastníkoch kurzov a o udelených vodièských oprávneniach a intruktorských
oprávneniach do informaèného systému pod¾a osobitného predpisu,2b)
d) prostredníctvom informaèného systému pod¾a osobitného predpisu2b) zasiela Ministerstvu dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bezodkladne po ukonèení kurzu hlásenie o ukonèení intruktorského kurzu alebo hlásenie o ukonèení doko¾ovacieho kurzu intruktorov autokôl
spolu s menným zoznamom úèastníkov kurzu,
e) spolupôsobí v súèinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúok z odbornej spôsobilosti3) iadate¾ov o udelenie intruktorského oprávnenia a o predåenie platnosti intruktorského preukazu tým, e
èlen komory je èlenom skúobnej komisie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 3 znejú:

2) § 9 ods. 1 zákona è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2a
) § 11 ods. 2 zákona è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2b

) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona è. 93/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 142/2013 Z. z., zákona
è. 367/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 373/2014 Z. z. a zákona
è. 35/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slovo a za slovami (ïalej
len kontrola vnútorného trhu) nahrádza èiarkou,
èiarka na konci sa nahrádza slovom a a pripájajú sa
tieto slová: doh¾ad nad trhom pod¾a osobitného predpisu,1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 2 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) dodriavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pod¾a osobitného predpisu.9e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9e znie:

9e) § 13a zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona è. 387/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebite¾ských informácií o spotrebe paliva
a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných
automobilov.
Èl. 5 a 6 nariadenia (ES) è. 1222/2009 v platnom znení..

3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúa odkaz 18aa a poznámka pod èiarou k odkazu 18aa.
Èl. VII
Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 73/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 356/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z. a zákona è. 79/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) podmienky kontrukcie a schva¾ovanie cestných vozidiel a zvlátnych vozidiel, systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek vrátane
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overovania cestných vozidiel a zvlátnych vozidiel na
úèely ich schva¾ovania a podmienky ich uvádzania
na trh a sprístupnenia na trhu,
b) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú
na trh alebo sprístupòujú na trhu alebo uvádzajú do
prevádzky na úèely premávky na pozemných komunikáciách cestné vozidlá a zvlátne vozidlá, práva
a povinnosti osôb, ktoré uvádzajú na trh alebo sprístupòujú na trhu systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky cestných vozidiel a zvlátnych vozidiel,.
2. V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 4 písmeno b) znie:
b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia
a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho
preukázaním..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manaérstva kvality. Poiadavky (ISO 9001) (01 0320)..

3. V § 4 ods. 6 písmeno c) znie:
c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia
a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho
preukázaním,.
4. V § 5 ods. 10 písmeno b) znie:
b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia
a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho
preukázaním,.
5. V § 7 ods. 5 písm. c) a ods. 8 písm. c) sa slová vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia a kvality výroby,6)
ktorú nahrádzajú slovami certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality
výroby6) spolu s jeho preukázaním, ktoré.
6. V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:
c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia
a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho
preukázaním..
7. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenami q) a r), ktoré
znejú:
q) plni povinnosti ustanovené v osobitnom predpise,6b)
r) dodriava povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schva¾ovaní.6c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

6b) Èl. 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o oznaèovaní pneumatík
vzh¾adom na palivovú úspornos a iné základné parametre
(Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
6c
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel so zrete¾om na emisie ¾ahkých osobných a úitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám
o opravách a údrbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007)
v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schva¾ovaní
motorových vozidiel s oh¾adom na ochranu chodcov a iných
zranite¾ných úèastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zruení smerníc 2003/102/ES
a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 79/2009 zo
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14. januára 2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel
na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopåòa smernica
2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel a motorov s oh¾adom na emisie z akých úitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave
a údrbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zruujú smernice
80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188,
18. 7. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 661/2009 z 13. júla 2009 o poiadavkách typového schva¾ovania na veobecnú bezpeènos motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov,
komponentov a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom
znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 167/2013 z 5. februára 2013 o schva¾ovaní po¾nohospodárskych a lesných vozidiel a o doh¾ade nad trhom s týmito
vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 168/2013 z 15. januára 2013 o schva¾ovaní a doh¾ade nad trhom dvoj- alebo
trojkolesových vozidiel a tvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013)
v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku
a o zmene smernice 2007/46/ES a o zruení smernice
70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015
o poiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného
systému eCall vyuívajúceho slubu tiesòovej linky 112
a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5.
2015)..

8. V § 12 sa vypúa odsek 7 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 7.
9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla,
systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky
(1) Uvies na trh7a) a sprístupni na trhu7b) nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú
jednotku na úèely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách mono, len ak majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu. Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie
na trhu nového vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky platia podmienky ustanovené osobitnými predpismi o typovom schva¾ovaní.7c)
(2) Hospodársky subjekt,7d) ktorý uvádza na trh alebo sprístupòuje na trhu nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, je povinný
a) orgánu doh¾adu nad trhom pod¾a § 101a preukáza,
e predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém,
komponent alebo samostatná technická jednotka
1. majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu,
2. sú opatrené znaèkou typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizaènou znaèkou,
b) upozorni v sprievodnej dokumentácii na nebezpeèenstvo, e nové vozidlo, systém, komponent alebo
samostatná technická jednotka, ktoré spåòajú usta-
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novené technické poiadavky, pri urèitom spôsobe
pouívania môu ohrozi bezpeènos prepravovaných osôb alebo verejné zdravie,
c) pravdivo a úplne informova v sprievodnej dokumentácii o vlastnostiach nového vozidla, systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
d) informova pred kúpou alebo pred leasingom nového osobného vozidla o spotrebe paliva a o emisiách
CO2 nových osobných vozidiel pod¾a osobitného
predpisu,7e)
e) zabezpeèi povinnosti vyplývajúce z osobitného
predpisu.7f).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7f znejú:

7a) Napríklad èl. 3 ods. 39 nariadenia (EÚ) è. 167/2013 v platnom znení, èl. 3 bod 54 nariadenia (EÚ) è. 168/2013 v platnom znení.
7b
) Napríklad èl. 3 ods. 47 nariadenia (EÚ) è. 167/2013 v platnom
znení, èl. 3 bod 55 nariadenia (EÚ) è. 168/2013 v platnom znení.
7c
) Napríklad
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 140/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie
(EÚ) è. 167/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ)
è. 168/2013 v platnom znení.
7d
) Napríklad èl. 3 ods. 43 nariadenia (EÚ) è. 167/2013, èl. 3
bod 51 nariadenia (EÚ) è. 168/2013 v platnom znení.
7e
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebite¾ských informácií o spotrebe paliva
a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných
automobilov.
7f
) Èl. 5 a 6 nariadenia (ES) è. 1222/2009 v platnom znení..

10. V § 14 ods. 2, § 14a ods. 1, § 15 ods. 2 a 8, § 16
ods. 3, § 16d ods. 2 a § 23a ods. 3 sa slová pod¾a miesta
trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej
osoby nahrádzajú slovami pod¾a miesta pobytu8aa) fyzickej osoby alebo pod¾a adresy sídla alebo adresy
umiestnenia organizaènej zloky právnickej osoby alebo pod¾a miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne
fyzickej osoby  podnikate¾a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8aa znie:

8aa) § 2 ods. 2 písm. q) zákona è. 8/2009 Z. z..

11. V § 16a odseku 2 písmene a) bod 6 znie:
6. odborný posudok o kontrole originality vozidla
pod¾a § 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starí ako 15 dní odo dòa jeho vydania; to neplatí, ak iados podal výrobca alebo
zástupcu výrobcu,.
12. V § 16d sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) dátum a èíslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikaèného èísla vozidla VIN,
ak vozidlo malo pôvodné identifikaèné èíslo vozidla
VIN neèitate¾né, neúplné alebo pozmenené..
13. V § 16d ods. 4 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
14. V § 17 ods. 7, § 18 ods. 17 a § 19 ods. 2 sa slová
pod¾a miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby nahrádzajú slovami pod¾a miesta
prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5) u vozidiel prihlásených do evidencie vozidiel a pod¾a miesta trvalého
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pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby
u vozidiel, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie
vozidiel.
15. V § 17 sa odsek 8 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) dátum a èíslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikaèného èísla vozidla VIN,
ak ide o prípady pod¾a odseku 12 písm. d)..
16. V § 17 ods. 9 sa vypúa písmeno f).
17. V § 18 ods. 8 písmeno c) znie:
c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia
a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu hromadnej prestavby o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním..
18. V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
b) bez vyzvania a na vlastné náklady podrobi
1. v ustanovených lehotách vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom veobecne záväzným právnym predpisom
vydaným na vykonanie tohto zákona,
2. v ustanovených lehotách motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu
ustanovenom veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
3. v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení
vozidla do evidencie vozidiel8d) vozidlo technickej
kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole
podlieha a nemá platnú technickú kontrolu vozidla,
4. v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení
vozidla do evidencie vozidiel8d) motorové vozidlo
emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej
kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8d znie:

8d) § 119a zákona è. 8/2009 Z. z. v znení zákona è. 388/2013
Z. z..

19. V § 21a ods. 3 sa slová pod¾a miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby nahrádzajú slovami pod¾a miesta prihlásenia vozidla do
evidencie vozidiel5).
20. V § 23 ods. 14 písm. a) sa slová pod¾a miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovate¾a vozidla nahrádzajú slovami pod¾a miesta pobytu,8aa) ak je prevádzkovate¾om vozidla fyzická osoba, alebo pod¾a
adresy sídla alebo adresy umiestnenia organizaènej
zloky právnickej osoby, ak je prevádzkovate¾om vozidla právnická osoba, alebo pod¾a miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne fyzickej osoby  podnikate¾a,
ak je prevádzkovate¾om vozidla fyzická osoba - podnikate¾.
21. § 23a sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Ak okresný úrad poiada o prihlásenie dosia¾
neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento úèel,
je povinný bezodplatne v elektronickej podobe oznámi
orgánu Policajného zboru údaje o vlastníkovi vozidla
a drite¾ovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru
zapíe do osvedèenia o evidencii èas I a èas II, druhu
a rozmere tabu¾ky s evidenèným èíslom, mieste a spô-
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sobe doruèenia osvedèenia o evidencii èas I a o osobe,
ktorá prevezme osvedèenie o evidencii èas II a tabu¾ky
s evidenèným èíslom..
22. V § 24 ods. 4 sa slová pod¾a miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovate¾a vozidla nahrádzajú
slovami pod¾a miesta prihlásenia vozidla do evidencie
vozidiel5) u vozidiel prihlásených do evidencie vozidiel
a pod¾a miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby u vozidiel, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.
23. V § 24b ods. 2 prvá veta znie: V prípadoch pod¾a
odseku 1 okresný úrad rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách..
24. V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) evidova protokoly o testoch a protokoly o skúkach
pod¾a písmena b) spolu s návrhmi na spracovanie
základného technického opisu v jednotnom informaènom systéme v cestnej doprave,22aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22aa znie:

22aa) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
25. V § 30 ods. 1 písm. f), § 31 ods. 1 písm. f), § 32
ods. 1 písm. f) a § 33 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: integrova ho cez poskytnuté rozhranie
s jednotným informaèným systémom v cestnej
doprave22aa) a poskytova do jednotného informaèného
systému v cestnej doprave vetky údaje vedené v informaènom systéme pod¾a písmena e),.
26. V § 32 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo èi je v pátraní doklad totonosti fyzickej
osoby.
27. V § 37 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktoré môe by zriadené ako
stacionárna stanica technickej kontroly alebo mobilná
stanica technickej kontroly. V mobilnej stanici technickej kontroly sú vykonávané technické kontroly prostredníctvom mobilného zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie spåòa podmienky ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonávanie tohto zákona, a to na schválených
miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly..
28. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce
prevádzkova
a) stacionárnu stanicu technickej kontroly a vykonáva technické kontroly vozidiel pod¾a § 48 (ïalej len
technická kontrola), je povinná vopred písomne
poiada okresný úrad8) o povolenie na zriadenie
stanice technickej kontroly; prísluným na udelenie
povolenia je okresný úrad, v ktorého územnom obvode bude stacionárna stanica technickej kontroly
zriadená,
b) mobilnú stanicu technickej kontroly a vykonáva
technické kontroly, je povinná vopred písomne poiada okresný úrad8) o povolenie na zriadenie stani-
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ce technickej kontroly; prísluným na udelenie povolenia je v závislosti od kraja, v ktorého územnom
obvode bude mobilná stanica technickej kontroly
vykonáva technické kontroly:
1. Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,
2. Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,
3. Okresný úrad Trenèín pre Trenèiansky kraj,
4. Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,
5. Okresný úrad ilina pre ilinský kraj,
6. Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,
7. Okresný úrad Preov pre Preovský kraj,
8. Okresný úrad Koice pre Koický kraj..
29. V § 38 ods. 8 a § 39 ods. 5 sa slová b) a h) nahrádzajú slovami b) a i).
30. V § 38 sa odsek 10 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) údaje o mieste na prevádzkovanie mobilnej stanice
technickej kontroly..
31. V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slová adresu sídla
stanice technickej kontroly vkladajú slová a v prípade
mobilnej stanice technickej kontroly adresu miest na
prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.
32. V § 39 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) dátum a èíslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly..
33. V § 39 sa odsek 7 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly..
34. V § 40 ods. 1 písm. k), § 41 písm. f) a § 42 ods. 3
písm. h) sa vypúa text za bodkoèiarkou a bodkoèiarka sa nahrádza èiarkou.
35. V § 42 ods. 3 písm. d) a § 60 ods. 3 písm. d) sa vypúa slovo tretíkrát.
36. V § 42 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) umoní vykona technickú kontrolu na inom mieste
prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, ako je uvedené v rozhodnutí pod¾a § 39 ods. 7
písm. e), alebo vykoná technickú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly pod¾a
§ 48 ods. 3..
37. V § 43 ods. 5, § 61 ods. 5, § 78 ods. 5 a § 91
ods. 5 úvodnej vete sa vypúa slovo kadú.
38. V § 47 ods. 3 druhá veta znie: Termín a miesto
konania skúky oznámi ministerstvo fyzickej osobe
alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na
zriadenie stanice technickej kontroly alebo oprávnenej
osobe technickej kontroly prostredníctvom poverenej
technickej sluby technickej kontroly vozidiel pouitím
informaèného systému pod¾a osobitného predpisu.22aa).
39. V § 47 ods. 4, § 65 ods. 4 a § 95 ods. 4 prvej vete sa
na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto
slová: a to na základe písomnej iadosti o opakovanú
skúku. a v tretej vete sa za slová absolvovaní základ-
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ného kolenia vkladajú slová alebo zdokona¾ovacieho
kolenia..
40. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Rozsah kontrolných úkonov technickej kontroly je rovnaký
pre stacionárnu stanicu technickej kontroly, ako aj pre
mobilnú stanicu technickej kontroly..
41. V § 48 ods. 2 sa vypúajú slová kategórie N3, O4,
T, C, R, PS a LS.
42. V § 48 odsek 3 znie:
(3) Technické kontroly v mobilnej stanici technickej
kontroly pod¾a odseku 2 smú vykonáva oprávnené
osoby technickej kontroly pod¾a § 39. Oprávnená osoba
technickej kontroly musí oznámi dátum a miesto vykonávania technickej kontroly minimálne jeden pracovný deò vopred, a to elektronickou formou prostredníctvom informaèného systému technických kontrol
vozidiel..
43. V § 48a ods. 1 prvej vete a ods. 3 sa slová stanice
technickej kontroly nahrádzajú slovami stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie
mobilnej stanice technickej kontroly.
44. V § 54 ods. 1 sa slová mimo stanice technickej
kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly
prostredníctvom technika emisnej kontroly mimo pracoviska emisnej kontroly na vozidle kategórie M2, M3,
N2, N3, O3 a O4 nahrádzajú slovami v mobilnej alebo
stacionárnej stanici technickej kontroly na vozidle ktorejko¾vek kategórie alebo oprávnenou osobou emisnej
kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly
v mobilnom alebo stacionárnom pracovisku emisnej
kontroly na vozidle ktorejko¾vek kategórie.
45. V § 54 ods. 5 sa za slová kontrolou na vozidle
vkladajú slová kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4.
46. V § 55 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktoré môe by zriadené ako
stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo mobilné
pracovisko emisnej kontroly. V mobilnom pracovisku
emisnej kontroly sú vykonávané emisné kontroly prostredníctvom mobilného zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie spåòa podmienky ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom
vydaným na vykonávanie tohto zákona, a to na schválených miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly..
47. V § 56 odsek 1 znie:
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce
prevádzkova
a) stacionárne pracovisko emisnej kontroly a vykonáva emisné kontroly motorových vozidiel pod¾a § 66
(ïalej len emisná kontrola), je povinná vopred písomne poiada okresný úrad8) o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly; prísluným na
udelenie povolenia je okresný úrad, v ktorého územnom obvode bude stacionárne pracovisko emisnej
kontroly zriadené,
b) mobilné pracovisko emisnej kontroly a vykonáva
emisné kontroly, je povinná vopred písomne poiada okresný úrad8) o povolenie na zriadenie pracovi-
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ska emisnej kontroly; prísluným na udelenie povolenia je v závislosti od kraja v ktorého územnom obvode bude mobilná stanica technickej kontroly vykonáva technické kontroly:
1. Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,
2. Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,
3. Okresný úrad Trenèín pre Trenèiansky kraj,
4. Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,
5. Okresný úrad ilina pre ilinský kraj,
6. Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,
7. Okresný úrad Preov pre Preovský kraj,
8. Okresný úrad Koice pre Koický kraj..
48. V § 56 ods. 8 a § 57 ods. 5 sa slová b) a h) nahrádzajú slovami b) a i).
49. V § 56 sa odsek 10 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly..
50. V § 57 ods. 2 písm. a) sa za slová adresu sídla
pracoviska emisnej kontroly vkladajú slová a v prípade mobilného pracoviska emisnej kontroly adresu
miest na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.
51. V § 57 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) dátum a èíslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly..
52. V § 57 sa odsek 7 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly..
53. V § 58 ods. 1 písm. k), § 59 písm. e) a § 60 ods. 3
písm. h) sa vypúa text za bodkoèiarkou a bodkoèiarka sa nahrádza bodkou.
54. V § 60 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) umoní vykona emisnú kontrolu na inom mieste
prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly, ako je uvedené v rozhodnutí pod¾a § 57 ods. 7
písm. e), alebo vykoná emisnú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly pod¾a
§ 66 ods. 3..
55. V § 65 ods. 3 druhá veta znie: Termín a miesto
konania skúky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má
udelené povolenie na zriadenie pracoviska emisnej
kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly
prostredníctvom poverenej technickej sluby emisnej
kontroly motorových vozidiel pouitím informaèného
systému pod¾a osobitného predpisu.22aa).
56. V § 66 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Rozsah kontrolných úkonov emisnej kontroly je rovnaký
pre stacionárne pracovisko emisnej kontroly, ako aj pre
mobilné pracovisko emisnej kontroly..
57. V § 66 ods. 2 sa slová vozidiel kategórie N3, T a C
nahrádzajú slovami pod¾a § 67 ods. 2.
58. V § 66 odsek 3 znie:
(3) Emisné kontroly v mobilnom pracovisku emisnej
kontroly pod¾a odseku 2 smú vykonáva oprávnené
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osoby emisnej kontroly pod¾a § 57. Oprávnená osoba
musí oznámi dátum a miesto vykonávania emisnej
kontroly minimálne jeden pracovný deò vopred, a to
elektronickou formou prostredníctvom informaèného
systému emisných kontrol motorových vozidiel..
59. V § 66a ods. 1 prvej vete a v ods. 3 sa slová pracoviska emisnej kontroly nahrádzajú slovami pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly..
60. V § 74 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) dátum a èíslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality..
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§ 101a
Slovenská obchodná inpekcia
Slovenská obchodná inpekcia vykonáva doh¾ad nad
trhom33) a ukladá pokuty pod¾a § 108b a 108c; inak pri
výkone doh¾adu postupuje primerane pod¾a osobitných predpisov.37a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) Napríklad zákon è. 128/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády
Slovenskej republiky è. 404/2007 Z. z. o veobecnej bezpeènosti výrobkov..

61. V § 82 ods. 3 druhá veta znie: Termín a miesto
konania skúky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má
platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo oprávnenej osobe kontroly originality
prostredníctvom poverenej technickej sluby kontroly
originality vozidiel pouitím informaèného systému
pod¾a osobitného predpisu.22aa).

70. V § 102 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) z informaèných systémov..

62. V § 82 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a to na základe
písomnej iadosti o opakovanú skúku..

72. V § 107 ods. 2 úvodnej vete sa suma 166 eur nahrádza sumou 165 eur.

63. V § 83 ods. 4 písm. b) sa za slová na základe rozhodnutia okresného úradu8) vkladajú slová o uloení povinnosti prevádzkovate¾ovi vozidla podrobi vozidlo kontrole originality.
64. V § 84 ods. 4 prvej vete sa za slová doklad o evidencii vozidla vkladajú slová alebo doklad totonosti
fyzickej osoby.
65. V § 95 ods. 3 druhá veta znie: Termín a miesto
konania skúky oznámi ministerstvo iadate¾ovi o udelenie oprávnenia na montá plynového zariadenia alebo oprávnenej osobe montáe plynových zariadení
prostredníctvom poverenej technickej sluby montáe
plynových zariadení pouitím informaèného systému
pod¾a osobitného predpisu.22aa).
66. § 98 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) Slovenská obchodná inpekcia.33).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 2 písm. k) a l) zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 387/2015
Z. z..

67. § 99 sa dopåòa písmenom w), ktoré znie:
w) metodicky usmeròuje výkon doh¾adu nad trhom
pod¾a tohto zákona..
68. V § 101 písm. e) sa slová stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, nahrádzajú slovami stacionárnej stanice technickej kontroly, mobilnej
stanice technickej kontroly, stacionárneho pracoviska
emisnej kontroly, mobilného pracoviska emisnej kontroly,.
69. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

71. V § 107 ods. 1 písm. b) a c) sa za slová pod¾a § 21
ods. 1 písm. e) vkladajú slová prvého a tretieho
bodu.

73. V § 107 ods. 2 písmená c) a e) znejú:
c) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) prvého
bodu technickej kontrole pravidelnej pod¾a § 50
ods. 1; pokuta sa uloí za kadé vozidlo,
d) nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21 ods. 1
písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej
pod¾a § 68 ods. 1; pokuta sa uloí za kadé motorové
vozidlo,
e) poruil povinnos ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68
ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b); pokuta sa uloí za
kadé vozidlo,.
74. V § 107 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) tretieho
bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom
zaradení vozidla do evidencie vozidiel; pokuta sa
uloí za kadé vozidlo,
h) nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21 ods. 1
písm. b) tvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej
po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel;
pokuta sa uloí za kadé motorové vozidlo..
75. V § 107 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pokuta sa uloí za
kadé vozidlo..
76. V § 107 ods. 9 písm. a) sa slová n) a p) nahrádzajú slovami n) a q).
77. V § 107 ods. 10 písm. a) a c) sa vypúa bodkoèiarka a èas vety za bodkoèiarkou.
78. V § 107 ods. 11 sa slová § 29 ods. 1 písm. a) a c)
nahrádzajú slovami § 29 ods. 1 písm. a) a d).
79. V § 107 ods. 12 písm. a) sa slová písm. a) alebo
písm. e) nahrádzajú slovami písm. a), e) alebo
písm. r).
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80. Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:
40a) Napríklad èl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) è. 715/2007 v platnom znení, èl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) è. 78/2009 v platnom znení, èl. 15 ods. 2 nariadenia (ES) è. 79/2009, èl. 11
ods. 2 nariadenia (ES) è. 595/2009 v platnom znení, èl. 16
ods. 2 nariadenia (ES) è. 661/2009 v platnom znení, èl. 72
ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 167/2013 v platnom znení, èl. 76
ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 168/2013 v platnom znení, èl. 11
ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/758..

81. V § 107 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15
a 18, ktoré znejú:
(15) Ak sa páchate¾ dopustil viacerých správnych
deliktov, ktoré je prísluný prejedna ten istý orgán
tátneho odborného dozoru, prejednajú sa tieto správne delikty v spoloènom konaní, ak odsek 16 neustanovuje inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchate¾a prejednávaných v spoloènom konaní sa uloí
pokuta pod¾a ustanovenia vzahujúceho sa na správny
delikt najprísnejie postihnute¾ný. Zaèaté konanie
o správnom delikte nie je moné spoji s konaním
o inom správnom delikte.
(16) O viacerých správnych deliktoch toho istého
páchate¾a pod¾a odsekov 1 a 3 a odseku 8 písm. b) sa
rozhodne a sankcia sa uloí vo viacerých samostatných
konaniach vedených pod¾a vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre kadé
poruenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch pod¾a tohto odseku nie je moné spoji
do spoloèného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnú jedným rozhodnutím.
(17) Na konanie o správnych deliktoch pod¾a odsekov 1 a 3 je prísluným orgánom tátneho odborného
dozoru okresný úrad pod¾a miesta prihlásenia vozidla
do evidencie vozidiel5) v èase spáchania správneho deliktu.
(18) V konaní o správnych deliktoch prevádzkovate¾a vozidla sa rozumie prevádzkovate¾om vozidla v prípade, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedèení
o evidencii èas I a èas II ako drite¾ osvedèenia sú rôzne osoby, drite¾ osvedèenia, a ak drite¾ osvedèenia zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho alebo zanikol bez
právneho nástupcu, tak vlastník vozidla..
Doterajie odseky 15 a 18 sa oznaèujú ako odseky 19 a 22.
82. V § 107 odsek 22 znie:
(22) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 13 mono uloi do
dvoch rokov odo dòa, keï sa prísluný orgán tátneho
odborného dozoru dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do piatich rokov odo dòa poruenia povinnosti..
83. V § 107a odsek 7 znie:
(7) Poriadkovú pokutu pod¾a odsekov 1 a 5 mono
uloi do jedného roka odo dòa, keï sa prísluný orgán
tátneho odborného dozoru dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do dvoch rokov odo dòa poruenia povinnosti..
84. Za § 107a sa vkladajú § 107b a 107d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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Osobitné ustanovenia o správnych
deliktoch prevádzkovate¾a vozidla
§ 107b
Rozkazné konanie
(1) Ak okresný úrad zistí, e prevádzkovate¾ vozidla
a) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej
kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e)
prvého a tretieho bodu alebo nepodrobil motorové
vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e) prvého a tretieho bodu a nie je dôvod na odloenie veci, bezodkladne bez ïalieho konania vydá rozkaz o uloení
pokuty (ïalej len rozkaz) vo výke 66 eur,
b) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) prvého
bodu technickej kontrole pravidelnej pod¾a § 50
ods. 1 alebo nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21
ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej pod¾a § 68 ods. 1 alebo nepodrobil vozidlo
pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej
kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla
do evidencie vozidiel alebo nepodrobil vozidlo pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. b) tvrtého bodu emisnej kontrole
pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel alebo poruil povinnos pod¾a § 50
ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) a nie je
dôvod na odloenie veci, bezodkladne bez ïalieho
konania vydá rozkaz vo výke 165 eur.
(2) O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 sa rozhodne
a sankcia sa uloí vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených osobitne pod¾a vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre kadé poruenie povinnosti. Samostatné
rozkazné konania o správnych deliktoch pod¾a tohto
odseku nie je moné spoji do spoloèného rozkazného
konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnú
jedným rozhodnutím.
(3) Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy
z informaèného systému evidencie vozidiel, výpisy
z automatizovaného informaèného systému technických kontrol, výpisy z automatizovaného informaèného systému emisných kontrol, rozhodnutia okresného
úradu o povinnosti podrobi vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej mimo
ustanovených lehôt alebo kontrole originality, oznámenia od orgánov vykonávajúcich doh¾ad nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky alebo iné dôkazy,
ktoré preukazujú, e prevádzkovate¾ vozidla poruil povinnos pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého
a tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83
ods. 4 písm. b).
(4) Dôkazy uvedené v odseku 3 mono poui aj v konaní o správnom delikte pod¾a § 107 ods. 1 písm. b), c),
g) alebo písm. h) alebo pod¾a § 107 ods. 2 písm. c), d)
alebo písm. e).
(5) Ak do 15 dní od doruèenia rozkazu uhradí prevádzkovate¾ vozidla dve tretiny z uloenej výky pokuty, pokuta sa povauje za uhradenú v plnej výke.
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(6) Pokuta pod¾a odseku 1 a trovy konania pod¾a
§ 107d ods. 7 sa musia uhradi na platobný úèet.40b)
(7) Na rozkazné konanie sa primerane vzahujú ustanovenia § 107 ods. 17 a 19 a 22.
§ 107c
(1) Okresný úrad vec odloí, ak
a) nemono zisti prevádzkovate¾a vozidla,
b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené poruenie povinnosti pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo
písm. e) prvého a tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68
ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),
c) zanikla zodpovednos za poruenie povinnosti pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého a tretieho
bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4
písm. b),
d) bolo vozidlo odcudzené v èase poruenia povinnosti
pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého a
tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83
ods. 4 písm. b),
e) ide o vozidlo pod¾a § 3 ods. 5.
(2) Rozhodnutie o odloení veci sa nevydáva a údaj
o odloení veci sa vyznaèí v spise a zaznamená do registra správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel pod¾a
osobitného predpisu.22aa) O odloení veci sa prevádzkovate¾ vozidla neupovedomuje.
§ 107d
(1) Rozkaz má rovnaké náleitosti ako rozhodnutie,
ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa
prevádzkovate¾ovi vozidla zale aj výstup z jednotného
informaèného systému v cestnej doprave pod¾a osobitného predpisu.22aa) Rozkaz nemono doruèi verejnou
vyhlákou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla môe proti rozkazu poda
do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor okresnému
úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí
odôvodni. V odôvodnení uvedie prevádzkovate¾ vozidla
rozhodujúce skutoènosti, o ktoré opiera svoju obranu
proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveò oznaèí
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu prevádzkovate¾ vozidla pripojí listinné dôkazy, ktorých sa
dovoláva. O tomto musí by prevádzkovate¾ vozidla
v rozkaze pouèený. Ustanovenie § 19 ods. 3 veobecného predpisu o správnom konaní42) sa nepouije.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náleitosti pod¾a odseku 2
alebo pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,
b) bola pokuta u uhradená.
(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz
nadobúda právoplatnos márnym uplynutím lehoty na
podanie odporu, alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5) Vèasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a odseku 3, sa rozkaz zruuje v celom rozsahu a okresný úrad pokraèuje v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla, ak odsek 6 neustanovuje
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inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti prevádzkovate¾ovi vozidla ako úèastníkovi konania o správnom
delikte urobený iný úkon, doruèenie rozkazu úèastníkovi konania sa povauje za prvý úkon v konaní
o správnom delikte.
(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody
pod¾a § 107c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7) Prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorému je po podaní
odporu pod¾a odseku 2 uloená pokuta za správny delikt pod¾a § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo pod¾a § 107 ods. 2 písm. c), d), e), g) alebo písm. h), okresný úrad uloí povinnos uhradi tátu trovy spojené
s prejednaním správneho deliktu vo výke 30 eur.
Úhrada trov konania je príjmom tátneho rozpoètu.
Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloenej
pokuty.
(8) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí
odporu a rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 6 môe obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu
oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla sa môe vies len v elektronickej podobe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b znie:

40b) § 2 ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 394/2011 Z. z..

85. tvrtá èas sa dopåòa treou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
TRETIA HLAVA
DOH¼AD NAD TRHOM
§ 108a
Výkon doh¾adu nad trhom
(1) Doh¾ad nad trhom na úèely tohto zákona je kontrola dodriavania povinností hospodárskych subjektov ustanovených v § 13a a v osobitných predpisoch.41a)
(2) Ministerstvo, Policajný zbor, colné orgány a iné
tátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú
Slovenskej obchodnej inpekcii na úèely výkonu doh¾adu nad trhom súèinnos; na tento úèel sú povinní poskytnú poadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej èinnosti.
(3) Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 2, ktoré
majú doklady alebo informácie súvisiace s èinnosou
doh¾adu nad trhom pod¾a tohto zákona, sú povinné
bezodkladne ich predloi Slovenskej obchodnej inpekcii na jej vyiadanie.
(4) Ak Slovenská obchodná inpekcia zistí, e vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické
jednotky predstavujú váne riziko pre bezpeènos, verejné zdravie alebo ochranu ivotného prostredia, bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý udelil typové schválenie, typové schválenie ES alebo homologizáciu typu.
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§ 108b
Správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 3 000 eur uloí Slovenská
obchodná inpekcia tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. b) a e).
(2) Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloí Slovenská
obchodná inpekcia tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. a) pri uvedení na trh alebo
sprístupnení na trhu nového systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky.
(3) Pokutu od 4 000 eur do 10 000 eur uloí Slovenská obchodná inpekcia tomu, kto poruí povinnos
ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. a) pri uvedení na trh
alebo sprístupnení na trhu nového vozidla.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho
konania.
(5) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa Slovenská obchodná inpekcia dozvedela o poruení
povinnosti, najneskôr vak do piatich rokov odo dòa
poruenia povinnosti.
(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 108c
Poriadkové pokuty
(1) Poriadkovú pokutu 166 eur uloí Slovenská obchodná inpekcia tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 108a ods. 3.
(2) Poriadkovú pokutu mono uloi do jedného roka
odo dòa, keï sa Slovenská obchodná inpekcia dozvedela o poruení povinnosti, najneskôr vak do dvoch
rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(3) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty. Poriadková pokuta je príjmom tátneho rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41a znie:

41a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2004 Z. z.
Èl. 5 a 6 nariadenia (ES) è. 1222/2009 v platnom znení..

86. § 109 sa dopåòa odsekmi 11 a 13, ktoré znejú:
(11) V konaní pod¾a tohto zákona pri elektronickej
komunikácii úèastník správneho konania predkladá
a doruèuje správnemu orgánu v listinnej podobe45a)
v origináli tieto doklady:
a) osvedèenie o evidencii èas II pod¾a § 14a ods. 3,
b) osvedèenie o zhode COC pod¾a § 16a ods. 2 písm. a)
druhého bodu,
c) osvedèenie o evidencii pod¾a § 16a ods. 2 písm. a)
tvrtého bodu,
d) osvedèenie o evidencii pod¾a § 16a ods. 2 písm. b)
druhého bodu,
e) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel pod¾a
§ 16a ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
f) osvedèenie o evidencii pod¾a § 16b ods. 8 písm. f),
g) osvedèenie o zhode COC pod¾a § 16b ods. 13,
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h) osvedèenie o evidencii èas II alebo technické osvedèenie vozidla pod¾a § 17 ods. 9 písm. e),
i) osvedèenie o evidencii èas I a èas II alebo technické
osvedèenie vozidla pod¾a § 18 ods. 17 písm. b),
j) osvedèenie o evidencii èas I a èas II alebo technické
osvedèenie vozidla pod¾a § 20 ods. 3 písm. c),
k) technické osvedèenie vozidla pod¾a § 23a ods. 5
písm. a),
l) technické osvedèenie vozidla pod¾a § 23a ods. 13.
(12) V konaní pod¾a tohto zákona je správny orgán
povinný zabezpeèi informáciu alebo údaj, ktorý je
úèastník konania povinný doloi ku konaniu pred
správnym orgánom, z jednotného informaèného systému v cestnej doprave22aa) alebo z informaèného systému
verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informaèných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemono získa spôsobom pod¾a
prvej vety, úèastník konania ich predloí na výzvu
správneho orgánu ako prílohu.
(13) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní
pod¾a tohto zákona úèastník konania môe poiada
správny orgán o zabezpeèenie výpisu z registra testov,
ak na tento úèel predloí originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných
na vyiadanie výpisu z registra trestov; 45b) na úèely
pod¾a § 43 ods. 3, § 44 ods. 3 písm. b), § 61 ods. 3, § 62
ods. 3 písm. b), § 78 ods. 3, § 79 ods. 3 písm. b), § 91
ods. 3 a § 92 ods. 3 písm. b) predkladá originál alebo
úradne osvedèenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis
z registra trestov sa iada..
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

45a) § 27 ods. 2 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).
45b
) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

87. Za § 112g sa vkladá § 112h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 112h
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak prevádzkovate¾ vozidla, ktorý pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona poruil povinnos
pod¾a § 21 ods. 1 písm. e), § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo
§ 83 ods. 4 písm. b) alebo vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej pod¾a § 50
ods. 1 alebo emisnej kontrole pravidelnej pod¾a § 68
ods. 1, túto povinnos splní v lehote do dvoch mesiacov
po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona alebo ak v tejto
lehote prevádzkovate¾ovi vozidla bude na jeho iados
vozidlo doèasne vyradené z evidencie,8d)
a) okresný úrad zastaví konanie o uloení pokuty pod¾a
§ 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo pod¾a § 107
ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e), ktoré bolo zaèaté
a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do dòa úèinnosti tohto zákona,
b) okresný úrad nezaène konanie o uloení pokuty
pod¾a § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo pod¾a
§ 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).
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(2) Konania o správnych deliktoch iné ako pod¾a odseku 1 zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov;
neskoria právna úprava sa pouije, ak je to pre páchate¾a správneho deliktu priaznivejie.
(3) Oprávnenia na vykonávanie technických kontrol
v mobilnej stanici technickej kontroly udelené pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2015 sa povaujú
za oprávnenia na vykonávanie technických kontrol
v mobilnej stanici technickej kontroly pod¾a tohto zákona.
(4) Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol
v mobilnom pracovisku emisnej kontroly udelené pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2015 sa povaujú
za oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly pod¾a tohto zákona..
88. § 114 vrátane nadpisu znie:
§ 114
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
89. V prílohe è. 1 èasti B prvý a deviaty bod znejú:
1. Kategórie vozidiel L: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.50)
2. Kategórie vozidiel M: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.51)
3. Kategórie vozidiel N: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.51)
4. Kategórie vozidiel O: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.51)
5. Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlo na peciálne
úèely (symbol S): podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.51)
6. Kategórie vozidiel T: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.52)
7. Kategórie vozidiel C: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.52)
8. Kategórie vozidiel R: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.52)
9. Kategórie vozidiel S: podrobnejie definície a èlenenie ustanovuje osobitný predpis.52).
Poznámky pod èiarou k odkazom 50 a 52 znejú:

50) Èl. 4 nariadenia (EÚ) è. 168/2013 v platnom znení.
51
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 140/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
52
) Èl. 4 nariadenia (EÚ) è. 167/2013 v platnom znení..

90. Názov prílohy è. 2 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
Èl. VIII
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 653/2007
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 81/2008 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) doko¾ovacích kurzov drite¾ov vodièských oprávnení (ïalej len doko¾ovací kurz vodièov), osobitných
výcvikov pod¾a osobitného predpisu1aa) a kondièných
výcvikov iadate¾ov o udelenie vodièského oprávnenia a drite¾ov vodièských oprávnení (ïalej len kondièný kurz),.
2. V § 2 odsek 4 znie:
(4) Autokola môe okrem výuèby a výcviku pod¾a
odsekov 1 a 3 vykonáva aj kurzy
a) prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutoèòovanie kurzov prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu,1a)
b) základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak
získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku pod¾a osobitného predpisu.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 4a zákona è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii
a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 2 ods. 5 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 4 písm. a).
4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzahuje sa
to na jej tatutárny orgán,.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená c) a e).
5. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nie je zodpovedným zástupcom v inej autokole registrovanej pod¾a tohto zákona..
6. V § 3 ods. 3 písmená c) a d) znejú:
c) identifikaèné údaje o ostatných intruktoroch autokoly, a to meno a priezvisko, èíslo intruktorského
preukazu,
d) údaje o technickej základni autokoly v rozsahu
1. adresa a právny vzah k priestoru, v ktorom sa
prevádzkuje autokola,
2. adresa a právny vzah k autocvièisku, adresa
a právny vzah k náhradnej výcvikovej ploche
s vylúèením cestnej premávky (ïalej len náhradná výcviková plocha),
3. typ, výrobné èíslo trenaéra a právny vzah k trenaéru,
4. kategória a evidenèné èíslo výcvikového vozidla,
5. zoznam uèebných pomôcok,.
7. V § 3 ods. 3 písm. e) sa vypúajú slová a podskupiny.
8. V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:
f) osvedèenie o technickej spôsobilosti trenaéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenaéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvièiska,.
9. V § 3 ods. 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
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10. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpeèi
si údaje obsiahnuté v prílohách pod¾a odseku 4 písm. c)
z informaèného systému pod¾a osobitného predpisu3a)
alebo z informaèného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informaèných systémoch. Ak takéto údaje nemono získa spôsobom pod¾a
prvej vety, iadate¾ predloí prílohy pod¾a odseku 4
písm. c) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v urèenej lehote..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
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a odseku 8 písm. a) a c) v konaní pod¾a tohto zákona
úèastník konania môe poiada správny orgán o zabezpeèenie výpisu z registra trestov, ak na tento úèel
predloí originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyiadanie výpisu z registra trestov.5a)
(10) Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autokoly, vydá iadate¾ovi osvedèenie o registrácii a oznámi registráciu autokoly miestne príslunému ivnostenskému úradu. Osvedèenie o registrácii
obsahuje okrem veobecných náleitostí rozhodnutia6)
aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne
autokoly..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

3a) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

5a) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

11. V § 3 ods. 6 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Autokola zamestnáva intruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpeèuje èinnos autokoly intruktormi, ktorí prevádzkujú ivnos pod¾a osobitného predpisu.4).

15. § 3 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Na základe iadosti prevádzkovate¾a autokoly
o zmenu rozsahu registrácie autokoly okresný úrad
v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autokoly
a vydá iadate¾ovi nové osvedèenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov
a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle
kraja vydá nové osvedèenie o registrácii autokoly aj
v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedèení z iných dôvodov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 23 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

12. V § 3 ods. 7 sa za slová odbornej spôsobilosti
vkladá èiarka a slovo bezúhonnosti, slová odseku 4
písm. a), b) a d) sa nahrádzajú slovami odseku 4
písm. a), b), d) a g) a na konci sa pripája táto veta:
Autokola môe by prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveò zodpovedným zástupcom alebo intruktorom v inej autokole..
13. V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Za bezúhonného sa na úèely registrácie autokoly nepovauje ten,
a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin a odsúdenie nebolo zahladené,
b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný
trestný èin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c) komu bol súdom uloený trest zákazu èinnosti vies
motorové vozidlo alebo sankcia zákazu èinnosti vies
motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokia¾ zákaz trvá,
d) kto sa dopustil priestupku proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch
pred podaním iadosti o registráciu autokoly,
e) komu bola zruená registrácia autokoly z dôvodu
pod¾a § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním iadosti o registráciu autokoly..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
14. V § 3 odseky 9 a 10 znejú:
(9) Doklady a zmluvy pod¾a odseku 4 písm. a) a f)
a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja
na mieste pri preverení technickej základne. Pre potreby preukázania bezúhonnosti pod¾a odseku 4 písm. g)

16. V § 5 ods. 2 sa za slovo tvorí vkladá slovo kancelária, a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Autokola môe ma zriadenú ïaliu uèebòu
na zabezpeèenie teoretickej výuèby len v rámci okresu,
v ktorom má sídlo alebo prevádzku..
17. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
b) autocvièisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií:
1. autocvièisko a trenaér,
2. autocvièisko a náhradná výcviková plocha,
3. trenaér a náhradná výcviková plocha,
4. autocvièisko, trenaér a náhradná výcviková plocha,.
18. V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 6,
ktoré znejú:
(4) Kadé výcvikové vozidlo pod¾a odseku 3 písm. a)
musí by na úèely zabezpeèenia transparentnej výuèby
a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umoòujúcim zaznamenanie údajov o identite úèastníka kurzu a intruktora autokoly
zúèastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú
zo zariadenia automaticky zasielané do informaèného
systému3a) (ïalej len identifikaèné zariadenie výcvikového vozidla).
(5) Kadá uèebòa pod¾a odseku 2 a kadý trenaér
pod¾a odseku 3 písm. b) musia by na úèely transparentnej výuèby a transparentného výcviku vybavené
pevne namontovaným zariadením umoòujúcim zaznamenanie údajov o identite úèastníka kurzu a intruktora autokoly, o èase strávenom v uèebni alebo
na trenaéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informaèného systému pod¾a osobitného
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predpisu3a) (ïalej len identifikaèné zariadenie uèebne
a trenaéra).
(6) Identitou úèastníka kurzu pod¾a odsekov 4 a 5 sa
rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu úèastníka kurzu v identifikaènom
zariadení. Identitou intruktora autokoly pod¾a odsekov 4 a 5 sa okrem údajov uvedených v § 15 ods. 3 rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu intruktora v identifikaènom zariadení..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
19. V § 5 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: Na praktický výcvik sa pouívajú výcvikové vozidlá, ktoré spåòajú podmienky
ustanovené pre vozidlá pouívané na skúkach z vedenia motorového vozidla.6a) Motorové vozidlá pouívané
ako výcvikové vozidlá musia ma údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedèení o evidencii èasti II..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 22 a 22a vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

20. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Schva¾ovanie identifikaèných zariadení
a programového vybavenia autokoly
(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikaèného
zariadenia výcvikového vozidla a identifikaèného zariadenia uèebne a trenaéra je pred ich uvedením na trh
povinný písomne poiada Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) o schválenie spôsobilosti typu
identifikaèného zariadenia na pouívanie v autokolách.
(2) Identifikaèné zariadenie výcvikového vozidla
a identifikaèné zariadenie uèebne a trenaéra musí
pred schválením prejs testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informaèným systémom.3a) O výsledku testovania vydá
prevádzkovate¾ informaèného systému správu.
(3) iadate¾ je povinný zabezpeèi vykonanie testovania na vlastné náklady.
(4) Identifikaèné zariadenie výcvikového vozidla
musí by schválené pod¾a osobitného predpisu.6b)
(5) iados pod¾a odseku 1 musí obsahova
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého
pobytu, obchodné meno, identifikaèné èíslo, ak
bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo,
identifikaèné èíslo (IÈO), meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb,
ktoré sú jeho tatutárnym orgánom, podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky,
b) znaèku a obchodný názov identifikaèného zariade-
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nia výcvikového vozidla alebo identifikaèného zariadenia uèebne a trenaéra,
c) údaje o schválení pod¾a odseku 4.
(6) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je správa o testovaní pod¾a odseku 2.
(7) iados pod¾a odseku 1 sa podáva za kadý typ
identifikaèného zariadenia samostatne.
(8) Ministerstvo schváli spôsobilos typu identifikaèného zariadenia pod¾a odseku 1 na pouívanie v autokolách a vydá iadate¾ovi osvedèenie o technickej spôsobilosti typu identifikaèného zariadenia, ak iadate¾
splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 a 7; inak iados zamietne.
(9) Drite¾ osvedèenia pod¾a odseku 8 po vykonaní
montáe identifikaèného zariadenia vydá prevádzkovate¾ovi autokoly potvrdenie, ktoré obsahuje
a) identifikaèné údaje drite¾a osvedèenia pod¾a odseku 5 písm. a),
b) identifikaèné údaje namontovaného identifikaèného zariadenia pod¾a odseku 5 písm. b),
c) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a autokoly pod¾a § 3 ods. 3 písm. a),
d) identifikaèné údaje vozidla, uèebne alebo trenaéra
pod¾a § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo
identifikaèné zariadenie namontované,
e) spôsob montáe,
f) dátum montáe,
g) podpis oprávnenej osoby a odtlaèok peèiatky.
(10) Povinnos pod¾a § 6 ods. 1 písm. k) môe prevádzkovate¾ autokoly splni aj prostredníctvom vlastného
programového vybavenia, ktoré musí by kompatibilné
na komunikáciu s informaèným systémom,3a) najmä na
odosielanie záznamov do informaèného systému v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Programové vybavenie
autokoly podlieha schváleniu ministerstvom na základe iadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(11) Ustanovenia odsekov 5 a 8 sa primerane vzahujú aj na schválenie programového vybavenia autokoly
pod¾a odseku 10.
(12) Drite¾ osvedèenia pod¾a odseku 8 je povinný
oznámi ministerstvu vetky zmeny a doplnky týkajúce
sa údajov uvedených v iadosti a jej prílohách a predloi o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku týchto
zmien. Ministerstvo po posúdení zmien môe rozhodnú o zmene osvedèenia o technickej spôsobilosti typu
identifikaèného zariadenia na pouívanie v autokolách. Ak rozhodnutie o zmene vyaduje nové testovanie, ministerstvo nariadi výrobcovi alebo zástupcovi
výrobcu zabezpeèi jeho vykonanie na vlastné náklady.
(13) Ministerstvo rozhodne o zruení osvedèenia pod¾a odseku 8, ak o to písomne poiada drite¾ osvedèenia. Ministerstvo rozhodne o zruení osvedèenia aj
v prípade, ak
a) drite¾ osvedèenia prestal spåòa niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedèenie,
b) identifikaèné zariadenie nespåòa niektorú z technických poiadaviek ustanovených veobecne záväz-
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ným právnym predpisom vydaným na vykonanie
tohto zákona.
(14) Osvedèenie o technickej spôsobilosti typu identifikaèného zariadenia na pouívanie v autokolách zaniká
a) rozhodnutím ministerstva o zruení osvedèenia,
b) zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je
drite¾om osvedèenia,
c) smrou fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá je drite¾om osvedèenia alebo jej vyhlásením za màtvu,
d) uplynutím èasu platnosti schválenia pod¾a odseku 4..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 8 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená e) a g).
22. § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
f) pouíva na kurzy pod¾a § 2 ods. 1 autocvièisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spåòajú poiadavky
pod¾a vykonávacieho predpisu, trenaér schváleného typu a uèebné pomôcky,.
23. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a k), ktoré
znejú:
h) zaznamena pred zaradením uchádzaèa do vodièského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej prehliadky na základe predloeného dokladu o zdravotnej spôsobilosti do informaèného
systému,3a)
i) zaznamena pred zaradením uchádzaèa do vodièského kurzu výsledok psychologického vyetrenia
na základe predloeného dokladu o psychickej spôsobilosti do informaèného systému,3a) ak uchádzaè
má povinnos podrobi sa psychologickému vyetreniu,
j) vies dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autokoly elektronicky
v informaènom systéme,3a)
k) pouíva poèas výuèby a výcviku identifikaèné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím
predpisom..
24. V § 6 ods. 2 prvá veta znie: Ak dôjde k zmene
údajov vedených v informaènom systéme pod¾a osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, za ktorých
bola autokola registrovaná, prevádzkovate¾ autokoly
je povinný oznámi zmenu okresnému úradu v sídle
kraja, ktorý rozhodol o registrácii autokoly, do piatich
pracovných dní odo dòa, keï nastala zmena..
25. V § 7 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nespåòa podmienky registrácie autokoly pod¾a tohto zákona..
26. V § 7 ods. 5 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. c) alebo d) a slová iestich mesiacov sa nahrádzajú slovami piatich rokov.
27. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Prílohou iadosti je
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a)
b)
c)
d)

doklad o vzdelaní iadate¾a,
doklad o doterajej praxi iadate¾a,
výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
doklad o psychologickom vyetrení nie starí ako tri
mesiace,
e) farebná fotografia tváre iadate¾a s rozmermi 20 x 25
mm..
28. V § 8 ods. 5 sa vypúa druhá veta.

29. V § 8 odsek 6 znie:
(6) Za bezúhonného sa na úèely intruktorského
oprávnenia nepovauje ten,
a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin a odsúdenie nebolo zahladené,
b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný
trestný èin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c) komu bol súdom uloený trest zákazu èinnosti vies
motorové vozidlo alebo sankcia zákazu èinnosti
vies motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokia¾ zákaz trvá,
d) kto sa dopustil priestupku proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch
pred podaním iadosti o udelenie intruktorského
oprávnenia alebo iadosti o predåenie platnosti intruktorského preukazu pod¾a § 11 ods. 1,
e) komu bolo odòaté intruktorské oprávnenie pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch pred
podaním iadosti o udelenie intruktorského oprávnenia alebo iadosti o predåenie platnosti intruktorského preukazu pod¾a § 11 ods. 1..
30. V § 8 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Pre potreby preukázania bezúhonnosti pod¾a odseku 6 písm. a) a c) a § 10 ods. 2 písm. c) v konaní pod¾a tohto zákona úèastník konania môe poiada
správny orgán o zabezpeèenie výpisu z registra trestov,
ak na tento úèel predloí originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných
na vyiadanie výpisu z registra trestov.5a) Pre potreby
preukázania bezúhonnosti pod¾a odseku 6 písm. d) si
okresný úrad v sídle kraja zabezpeèí výpis z evidenènej
karty vodièa.
(8) Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyetrením zistilo, e drite¾ intruktorského
oprávnenia je spôsobilý vies len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá,
okresný úrad v sídle kraja obmedzí drite¾ovi intruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
31. V § 9 odseky 2 a 5 znejú:
(2) Intruktorská skúka sa vykonáva pred skúobnou komisiou zostavenou ministerstvom. Správu skúobných komisií a termínov konania intruktorských
skúok vykonáva ministerstvo prostredníctvom informaèného systému.3a) Ministerstvo urèí dátum a miesto
vykonania skúky na základe prijatého hlásenia
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o ukonèení kurzu tak, aby sa skúka mohla vykona
spravidla do 30 dní odo dòa skonèenia kurzu.
(3) O obsahu a výsledku skúky sa vyhotoví protokol
o vykonaní skúky, ktorý podpisujú vetci èlenovia
skúobnej komisie. Komisia po skonèení skúky zaznamená údaje o výsledku intruktorskej skúky do
informaèného systému3a) a uloí v informaènom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúky.
(4) Ak úèastník intruktorského kurzu alebo doko¾ovacieho kurzu intruktorov autokôl nevyhovel na
intruktorskej skúke, môe ju opakova najviac jedenkrát. Kadá opakovaná skúka sa môe vykona
najskôr po siedmich dòoch odo dòa nezloenia skúky.
Ak nevyhovie ani na opakovanej skúke alebo túto
skúku nevykoná do iestich mesiacov odo dòa vykonania neúspenej skúky, musí opakova celý intruktorský kurz.
(5) Ak úèastník intruktorského kurzu alebo doko¾ovacieho kurzu intruktorov autokôl preukáe, e sa
zo závaných dôvodov nemôe zúèastni na intruktorskej skúke v urèenom termíne, ministerstvo môe urèi náhradný termín skúky; ak sa ani v urèenom náhradnom termíne na skúke nezúèastní, ïaliu
intruktorskú skúku môe vykona a po opätovnom
absolvovaní intruktorského kurzu alebo doko¾ovacieho kurzu intruktorov autokôl..
32. V § 10 ods. 1 druhej vete sa za slová údaje o iadate¾ovi vkladá èiarka a slová pod¾a § 8 ods. 3
písm. a), sa nahrádzajú slovami a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodièského oprávnenia,.
33. V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová sa
tátnym dozorom.
34. V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:
e) opakovane vykonáva výuèbu alebo výcvik v rozpore
s uèebnými osnovami,.
35. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) stratil pod¾a psychologického vyetrenia spôsobilos
vykonáva èinnos intruktora autokoly,
g) nesplnil povinnos podrobi sa doko¾ovaciemu kurzu pod¾a § 10a ods. 1 písm. d) alebo nevykonal
úspene skúku pod¾a § 10a ods. 1 písm. d)..
36. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Rozhodnutím o odòatí alebo obmedzení rozsahu
intruktorského oprávnenia sa jeho drite¾ovi poèas
odòatia alebo obmedzenia rozsahu intruktorského
oprávnenia zakazuje vykonáva v autokole výuèbu
alebo výcvik a do èasu jeho vrátenia; ak ide o obmedzenie rozsahu intruktorského oprávnenia, zakazuje sa
mu vykonáva praktický výcvik len na motorovom vozidle tej skupiny intruktorského oprávnenia, ktorého
rozsah je obmedzený.
(4) Ak ten, komu bolo odòaté intruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáe, e sa
pominuli dôvody na odòatie alebo obmedzenie intruktorského oprávnenia, intruktorské oprávnenie sa mu
vráti alebo sa obnoví jeho pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné prekáky.
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(5) Vráti odòaté intruktorské oprávnenie alebo obnovi jeho pôvodný rozsah mono len
a) po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo intruktorské oprávnenie odòaté alebo bol obmedzený
jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,
b) po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo intruktorské oprávnenie odòaté alebo bol obmedzený
jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,
c) ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodièského oprávnenia,
d) ak orgán Policajného zboru vrátil zadraný vodièský
preukaz..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
37. V § 10a písm. c) sa vypúajú slová ktorá sa priamo podie¾a na vedení vozidla a.
38. § 10a sa dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) podrobi sa doko¾ovaciemu kurzu intruktorov
autokôl a následne skúke na predåenie platnosti
intruktorského preukazu v lehote iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty pod¾a § 17 ods. 2 písm. c) alebo pod¾a § 18
ods. 1 písm. d) za poruenie povinností pod¾a tohto
zákona,
e) zabezpeèi poèas výuèby a výcviku identifikáciu
úèastníka kurzu prostredníctvom identifikaèného
zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím
predpisom..
39. Doterají text § 10a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Drite¾ intruktorského preukazu je povinný
a) chráni intruktorský preukaz pred znièením, pokodením, stratou, odcudzením alebo zneuitím,
b) oznámi okresnému úradu v sídle kraja do siedmich
dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v intruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
c) odovzda okresnému úradu v sídle kraja intruktorský preukaz bezodkladne odo dòa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodièské oprávnenie,9a)
d) odovzda okresnému úradu v sídle kraja intruktorský preukaz bezodkladne po zadraní vodièského
preukazu,9b)
e) spåòa podmienku bezúhonnosti pod¾a § 8 ods. 6.
(3) Intruktor autokoly vykonáva výuèbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyuèovacích hodín denne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 92 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9b
) § 70 a 71 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

40. V § 11 ods. 1 sa za slová vykonal skúku vkladajú slová na predåenie platnosti intruktorského
preukazu a na konci sa pripája táto veta: Na posúdenie bezúhonnosti iadate¾a o predåenie platnosti intruktorského preukazu sa vzahuje ustanovenie § 8
ods. 6..
41. V § 11 ods. 2 druhá veta znie: Na organizáciu
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skúok na predåenie platnosti intruktorského preukazu po doko¾ovacom kurze intruktorov sa vzahujú
ustanovenia § 9 rovnako.. Posledná veta sa vypúa.
42. V § 11 odseky 3 a 5 znejú:
(3) iados o predåenie platnosti intruktorského
preukazu je potrebné poda najskôr es mesiacov
a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti intruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle
kraja iados zamietne. iados obsahuje identifikaèné
údaje o iadate¾ovi, a to meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia a adresu bydliska, èíslo intruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.
(4) Prílohou iadosti je
a) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
b) doklad o psychologickom vyetrení nie starí ako tri
mesiace,
c) farebná fotografia tváre iadate¾a s rozmermi
20 x 25 mm.
(5) Okresný úrad v sídle kraja vydá iadate¾ovi, ktorý splnil podmienky na predåenie platnosti intruktorského preukazu, nový intruktorský preukaz do siedmich dní odo dòa doruèenia iadosti. Intruktorský
preukaz sa nepredåi, ak nie sú splnené podmienky
pod¾a odsekov 1, 3 a 4..
43. V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom trenaéry vypúajú slová alebo normy cvièiska.
44. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
f) schva¾uje identifikaèné zariadenia a programové vybavenie autokôl a rozhoduje o zmene a zruení takéhoto schválenia,
g) vydáva skúobný poriadok na vykonávanie intruktorských skúok,.
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená h)
a i).
45. V § 14 písm. a) sa za slová rozhoduje o registrácii
autokôl vkladá èiarka a slová o zmene v registrácii
autokôl.
46. V § 14 písmeno c) znie:
c) zaznamenáva údaje o intruktoroch a intruktorských oprávneniach do evidencie intruktorov autokôl vedenej v informaènom systéme,3a).
47. § 15 znie:
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f) údaj o prevádzkovate¾ovi autokoly, ktorý je zamestnávate¾om intruktora autokoly, a to obchodné
meno, identifikaèné èíslo, adresu sídla,
g) dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného
zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru intruktora, ak pracuje v pracovnom pomere, alebo
dátum zaèatia èinnosti intruktora pod¾a zmluvy, ak
prevádzkuje ivnos pod¾a osobitného predpisu,4)
h) údaj o zmenách v intruktorských oprávneniach,
i) údaj o prípadnom zadraní vodièského preukazu
a údaje o odòatí intruktorského oprávnenia.
(2) Evidencia intruktorov autokôl je súèasou informaèného systému.3a)
(3) Údaje z evidencie intruktorov autokôl o udelených intruktorských oprávneniach a platnosti intruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko
intruktora autokoly, dátum a miesto jeho narodenia
a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného intruktorského oprávnenia, evidenèné èíslo a dátum uplynutia
platnosti intruktorského preukazu sa sprístupòujú
orgánom Policajného zboru..
48. § 16 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Výsledok kontrolnej èinnosti sa zaznamená v informaènom systéme.3a).
49. V § 17 ods. 1 úvodná veta znie: Okresný úrad
v sídle kraja uloí prevádzkovate¾ovi autokoly pokutu
od 100 eur do 3 350 eur, ak.
50. V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo typu vkladá
èiarka a slová nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu a vypúajú sa písmená h) a i).
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno h).
51. V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. e).
52. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a l), ktoré
znejú:
i) prevádzkuje autokolu v rozpore s osvedèením o registrácii autokoly,
j) nevedie priebene predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých kurzoch nezodpovedajú skutoènosti,
k) nesplnil povinnosti pod¾a § 6 ods. 2,
l) pouije identifikaèné zariadenie v rozpore s týmto
zákonom a vykonávacím predpisom..

§ 15

53. V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa slová do 330 eur,
nahrádzajú slovami od 50 eur do 330 eur,.

(1) Ministerstvo vedie evidenciu intruktorov autokôl, ktorá obsahuje údaje o intruktoroch a intruktorských oprávneniach v nasledujúcom rozsahu:
a) meno a priezvisko intruktora autokoly, dátum
a miesto narodenia, adresa bydliska,
b) údaj o rozsahu skupín intruktorského oprávnenia,
c) údaj o rozsahu skupín vodièského oprávnenia,
d) údaj o platnosti intruktorského preukazu a o jeho
predåeniach,
e) údaj o èase a mieste vykonania intruktorskej skúky na udelenie intruktorského oprávnenia a skúky
na predåenie platnosti intruktorského preukazu,

54. V § 17 ods. 2 písm. d) a v § 18 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová ktorá sa priamo nepodie¾a na vedení vozidla alebo.
55. V § 17 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) poruí povinnosti pod¾a § 10a ods. 2 písm. b) a d)
alebo ods. 3,
f) nezabezpeèí poèas výuèby a výcviku identifikáciu
úèastníka kurzu prostredníctvom identifikaèného
zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím
predpisom..
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56. V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová alebo
motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo.
57. V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) poruil povinnosti pod¾a § 10a ods. 2 písm. b) a d)
alebo ods. 3..
58. V § 18 ods. 2 sa slová mono uloi pokutu nahrádzajú slovami sa uloí pokuta od 50 eur.
59. Doterají text § 19 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 5, ktoré znejú:
(2) Ak sa iadate¾ovi o udelenie intruktorského
oprávnenia alebo o predåenie platnosti intruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá intruktorský preukaz.
(3) Ak ministerstvo schváli typ trenaéra, namiesto
rozhodnutia o schválení vydá iadate¾ovi osvedèenie
o spôsobilosti typu trenaéra.
(4) Ak ministerstvo schváli typ identifikaèného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá iadate¾ovi osvedèenie o technickej spôsobilosti typu identifikaèného zariadenia na pouívanie v autokolách.
(5) V konaní o zruenie registrácie autokoly pod¾a
§ 7 ods. 2 alebo intruktorského oprávnenia pod¾a § 8
ods. 9 okresný úrad v sídle kraja iados zamietne, ak
sa v èase jej podania vykonáva nad iadate¾om tátny
odborný dozor pod¾a § 16..
60. V § 21 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová evidenènej karty intruktora autokoly a preukazu o kvalifikácii vodièa..
61. V § 21 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) podrobnosti o technických poiadavkách na identifikaèné zariadenia výcvikového vozidla a identifikaèné zariadenia uèebne a trenaéra, odosielaní záznamu
do informaèného systému3a) a testovaní kompatibility
identifikaèných zariadení a programového vybavenia autokoly..
62. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 22b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(2) Prevádzkovate¾ autokoly je povinný najneskôr
do 30. novembra 2016 preukáza okresnému úradu
v sídle kraja bezúhonnos a technickú základòu autokoly pod¾a tohto zákona úèinného od 1. januára 2016.
Inak okresný úrad v sídle kraja zruí registráciu autokoly; na zruenie registrácie autokoly sa vzahujú
ustanovenia § 7 ods. 4 a 7.
(3) Kondièné kurzy pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonáva autokola, ktorá je registrovaná pod¾a
doterajích predpisov na vykonávanie vodièských kurzov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) v rozsahu skupín vodièského oprávnenia uvedených v osvedèení o registrácii..
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Èl. IX
Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení
zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 35/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov verejnej správy a zodpovednos za poruenie povinností
ustanovených týmto zákonom..
2. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, povinnos podrobi sa systému základnej kvalifikácie a systému
pravidelného výcviku pod¾a tohto zákona sa vzahuje
na vodièov vozidiel1)
a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyaduje
vodièské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo
vodièské oprávnenie uznané ako rovnocenné, a
b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodièské oprávnenie uznané ako rovnocenné..
3. V § 2 ods. 4 písm. f) prvom bode sa vypúajú slová
alebo podskupiny.
4. V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová alebo
podskupiny a druhá veta znie: Základnej kvalifikácii
sa môu podrobi aj iadatelia o získanie vodièského
oprávnenia skupín pod¾a § 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní
v autokole vo vodièskom kurze.2aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 3 odseky 4 a 6 znejú:
(4) Vodiè môe vies vozidlo nákladnej dopravy
a) po dovàení veku 18 rokov, ak
1. je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii
pod¾a § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie
sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny C alebo
skupiny CE,
2. je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii
pod¾a § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie
sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny C1 alebo skupiny C1E,
b) po dovàení veku 21 rokov, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské
oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE.
(5) Vodiè môe vies vozidlo osobnej dopravy
a) po dovàení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie
1. skupiny D alebo skupiny DE urèené na prepravu
cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave,
ak trasa autobusovej linky je kratia ako 50 km
a ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3,
2. skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je drite¾om
osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7
ods. 3,
b) po dovàení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo pod¾a pís-
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mena a) druhého bodu, ak je drite¾om osvedèenia
o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 2,
c) po dovàení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny
D alebo skupiny DE, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 2,
d) po dovàení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny
D alebo skupiny DE, a je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3.
(6) Ak sú zachované vekové limity pod¾a odseku 4,
vodiè nákladného vozidla, ktorý je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii oprávòujúceho vies vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie
jednej skupiny, nie je povinný získa iné osvedèenie
o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla,
na ktoré sa vyaduje vodièské oprávnenie inej skupiny.
To isté sa vzahuje aj na vodièa vozidla osobnej dopravy
pod¾a odseku 5..
6. V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak vodiè
takýto kurz absolvoval v rámci výcviku na získanie prísluného vodièského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch pred zaèatím kurzu základnej kvalifikácie..
7. § 4 sa dopåòa odsekmi 5 a 8, ktoré znejú:
(5) Po ukonèení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovate¾ koliaceho strediska vydá vodièovi potvrdenie o ukonèení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodièského
oprávnenia a tátne obèianstvo.
(6) Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autokola, kurz základnej kvalifikácie sa môe vykona súbene alebo môe by súèasou vodièského kurzu
v autokole. Ak je kurz základnej kvalifikácie súèasou
vodièského kurzu, uèebná osnova vodièského kurzu
musí obsahova aj uèebnú osnovu kurzu základnej
kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe
è. 1.
(7) Prevádzkovate¾ koliaceho strediska alebo ním
poverená osoba hlási príslunému okresnému úradu
v sídle kraja zaèatie a ukonèenie kurzu základnej kvalifikácie, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho zaèatia
a ukonèenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom jednotného informaèného systému vydávania kvalifikaèných kariet vodièa (ïalej len informaèný systém), ktoré musí obsahova
a) názov a sídlo koliaceho strediska,
b) adresu schválených prevádzkových priestorov,
v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c) dátum zaèatia a ukonèenia kurzu, deò a hodinu vykonávania výuèby teórie,
d) menný zoznam úèastníkov kurzu s uvedením ich
mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu
a miesta narodenia, tátneho obèianstva, skupiny
vodièského oprávnenia.
(8) Kurz základnej kvalifikácie musí by ukonèený
najneskôr do jedného roka od jeho zaèatia..
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8. V § 4a ods. 2 písmená b) a d) znejú:
b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko
lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedèené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov, ktorí majú:
1. stredné vzdelanie s maturitnou skúkou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou
cestnej dopravy a minimálne pä rokov praxe
v danom odbore alebo
2. vysokokolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou
a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne pä rokov praxe v danom odbore,
3. stredné vzdelanie s maturitnou skúkou v odboroch odborných tém teoretickej èasti pod¾a prílohy è. 1 oddielu 1 a minimálne pä rokov praxe
v danom odbore alebo
4. vysokokolské vzdelanie v odboroch odborných
tém teoretickej èasti pod¾a prílohy è. 1 oddielu 1
a minimálne pä rokov praxe v danom odbore,
5. intruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie
praktických jázd a minimálne pä rokov praxe
v danom odbore,
c) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako uèebne zodpovedajúcej veobecným
stavebno-technickým poiadavkám na pobytové
miestnosti a poiadavkám ustanoveným veobecne
záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 11h
písm. f),
d) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodièského oprávnenia a zodpovedajú poiadavkám ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom;
poèet výcvikových vozidiel je primeraný poètu úèastníkov v kurze,.
9. § 4a ods. 2 sa dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) výpis z registra trestov iadate¾a a tatutárneho orgánu nie starí ako tri mesiace,
g) meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom koliaceho strediska..
10. § 4a sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Registráciu na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie je moné udeli samostatne alebo spoloène
pod¾a druhu dopravy uvedenej v § 2 ods. 1. Údaje o udelenej registrácii koliaceho strediska sa zapisujú prostredníctvom informaèného systému.
(5) Rozhodnutie o registrácii koliaceho strediska
obsahuje
a) obchodné meno prevádzkovate¾a koliaceho strediska,
b) identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a koliaceho strediska,
c) sídlo podnikania prevádzkovate¾a koliaceho strediska,
d) adresu prevádzok koliaceho strediska vrátane ich
uèební na vykonávanie kurzov,
e) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu koliaceho strediska,
f) rozsah registrácie pod¾a druhu dopravy,
g) evidenèné èísla výcvikových vozidiel pouívaných
v kurzoch,
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h) menný zoznam lektorov a intruktorov pod¾a výuèby
teoretickej èasti a praktickej èasti.
(6) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie sa neudelí, ak iadate¾ alebo tatutárny orgán iadate¾a bol
a) právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
a trest nebol zahladený,
b) právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný èin
súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním sluieb zákazníkom a trest nebol zahladený alebo
c) ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne
zruená registrácia na vykonávanie kurzov pod¾a
tohto zákona..
11. V § 4c ods. 4 písm. a) sa za slovo lehote vkladá
èiarka a vypúa sa slovo alebo.
12. V § 4c sa odsek 4 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) prestal spåòa poiadavky na registráciu alebo
d) prestal spåòa podmienky bezúhonnosti pod¾a § 4a
ods. 6..
13. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Skúka sa vykonáva po skonèení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do iestich mesiacov od jeho
ukonèenia vrátane opakovanej skúky..
14. V § 5 sa vypúa odsek 3.
15. V § 7 ods. 1 úvodná veta znie: Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedèenie o základnej
kvalifikácii, ktoré vydáva vodièovi okresný úrad v sídle
kraja na základe protokolu o vykonaní skúky pod¾a
§ 5, potvrdenia o ukonèení kurzu základnej kvalifikácie
a písomnej iadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korepondenèná adresa, tátne
obèianstvo, èíslo obèianskeho preukazu, èíslo, dátum
a miesto vydania vodièského preukazu, platné skupiny
vodièského oprávnenia a podpis; osvedèenie o základnej kvalifikácii obsahuje tieto údaje:.
16. V § 7 ods. 1 a § 10 ods. 1 písmeno f) znie:
f) meno, priezvisko a podpis vedúceho prísluného organizaèného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,.
17. V § 7 a § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a j),
ktoré znejú:
h) tátne obèianstvo vodièa,
i) èíslo vodièského preukazu,
j) platnos osvedèenia..
18. V § 7 ods. 4 sa vypúajú slová a skúky a slová
v rozsahu sa nahrádzajú slovami v celom rozsahu.
19. V § 8 ods. 1 sa za slová cestnej premávky vkladá
èiarka a slová defenzívnej jazdy a na konci sa pripája
táto veta: Defenzívnou jazdou sa rozumie bezpeèný
spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umoní vodièovi identifikova a predvída riziká v cestnej premávke, a to prostredníctvom zásad, ako sa do krízovej situácie nedosta..
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20. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Prvý výcvik musí vykona vodiè, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,
a) do dátumu platnosti osvedèenia o základnej kvalifikácii, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii a kvalifikaènej karty vodièa alebo dokladu5aa)
preukazujúcom absolvovanie základnej kvalifikácie,
b) ak je drite¾om vodièského oprávnenia získaného do
lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(3) Ïalí pravidelný výcvik musí vodiè vykona, ak
má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedèenie o pravidelnom výcviku a je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii a kvalifikaènej
karty vodièa alebo dokladu5aa) preukazujúceho absolvovanie pravidelného výcviku..
21. V § 8 sa vypúa odsek 4.
22. V § 9 ods. 1 druhá veta znie: Na registráciu prevádzkovate¾a koliaceho strediska na vykonávanie
kurzov pravidelného výcviku sa primerane vzahujú
§ 4a a 4d, prièom registrácia na vykonávanie kurzov
pravidelného výcviku sa udelí len prevádzkovate¾ovi
koliaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na
vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie pod¾a § 4a..
23. V § 9 ods. 2 sa slová praktické jazdy nahrádzajú
slovami praktických zruèností.
24. § 9 sa dopåòa odsekmi 3 a 7, ktoré znejú:
(3) V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu;2a) ak vodiè takýto kurz absolvoval v posledných dvanástich mesiacoch pred zaèatím kurzu pravidelného
výcviku, nie je povinný kurz prvej pomoci absolvova.
(4) Prevádzkovate¾ koliaceho strediska alebo ním
poverená osoba hlási príslunému okresnému úradu
v sídle kraja zaèatie a ukonèenie kurzu pravidelného
výcviku, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho zaèatia
alebo ukonèenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom
informaèného systému, ktoré musí obsahova
a) názov a sídlo koliaceho strediska,
b) adresu schválených prevádzkových priestorov,
v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,
c) dátum zaèatia a ukonèenia kurzu, deò a hodinu vykonávania výuèby teórie,
d) menný zoznam úèastníkov kurzu s uvedením ich
mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu
a miesta narodenia, tátneho obèianstva, skupiny
vodièského oprávnenia.
(5) Po ukonèení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovate¾ koliaceho strediska vydá vodièovi potvrdenie o ukonèení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodièského
oprávnenia a tátne obèianstvo.
(6) Kurz pravidelného výcviku vodièa, ktorý má iné
tátne obèianstvo ako slovenské, musí prebieha v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmoèenia;3c) to neplatí pre vodièa, ktorý je tátnym obèanom Èeskej republiky. Náklady súvisiace s tlmoèením
znáa prevádzkovate¾ koliaceho strediska, ak sa pre-
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vádzkovate¾ koliaceho strediska s vodièom nedohodnú inak.
(7) Kurz pravidelného výcviku musí by ukonèený
najneskôr do jedného roka od jeho zaèatia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3c znie:

3c

 ) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

25. V § 10 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: na základe písomnej iadosti, ktorá obsahuje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum
a miesto narodenia, adresa bydliska, korepondenèná
adresa, tátne obèianstvo, èíslo obèianskeho preukazu, èíslo, dátum a miesto vydania vodièského preukazu, platné skupiny vodièského preukazu a podpis. Prílohou k iadosti je potvrdenie o ukonèení kurzu
pravidelného výcviku..
26. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak vodiè vykonáva kurz pravidelného výcviku v priebehu posledného piateho roka platnosti osvedèenia o základnej
kvalifikácií alebo osvedèenia o pravidelnom výcviku vydaného v Slovenskej republike, platnos nového osvedèenia o pravidelnom výcviku bude zaèína od dátumu
uplynutia platnosti predolého osvedèenia..
27. V § 10 ods. 4 sa vypúajú slová alebo podskupiny.
28. V § 11 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: Vodièovi,
ktorý je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii
alebo osvedèenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný
úrad v sídle kraja kvalifikaènú kartu vodièa na základe
písomnej iadosti; iados obsahuje dôvod iadosti
a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresa bydliska, korepondenèná
adresa, tátne obèianstvo, èíslo a dátum vydania obèianskeho preukazu, telefonický alebo e-mailový kontakt, podoba tváre a podpis. Vzor kvalifikaènej karty
vodièa je uvedený v prílohe è. 2..
29. V § 11 odseky 4 a 6 znejú:
(4) Kvalifikaèná karta vodièa vydaná pod¾a odseku 1
môe by nahradená vodièským preukazom,5) v ktorom
je zaznamenaný kód pod¾a odseku 3.
(5) Kvalifikaèná karta vodièa vydaná v inom èlenskom táte môe by nahradená vodièským preukazom,5) ak kód pod¾a odseku 3 je zapísaný vo vodièskom
preukaze vo forme harmonizovaného kódu.5aa)
(6) Vodiè vozidla nákladnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), ktorý je tátnym obèanom tretieho tátu, alebo vodiè vozidla osobnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), ktorý je tátnym obèanom tretieho tátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na
území Slovenskej republiky
a) vodièským preukazom,5) ak kód pod¾a odseku 3 je
zapísaný vo vodièskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu,5aa) alebo
b) kvalifikaènou kartou vodièa pod¾a odseku 1 alebo
odseku 2 s kódom pod¾a odseku 3..
5

Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5aa znejú:

 ) § 94 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

5aa
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) Príloha è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

30. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11h, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
Verejná správa
§ 11a
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmeròuje výkon tátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b) vykonáva hlavný tátny odborný dozor nad prevádzkovate¾mi koliaceho strediska,
c) zabezpeèuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu
evidenciu kvalifikaèných kariet vodièa,
d) vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
e) prevádzkuje informaèný systém.
(2) Na kontrolu výkonu tátnej správy sa vzahujú
ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v tátnej správe.5ab)
(3) Ministerstvo môe prevádzkou informaèného systému poveri na základe výberového konania jedinú fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu.
§ 11b
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a) rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku,
doèasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene
registrácie alebo zruení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií,
b) zostavuje skúobnú komisiu,
c) zabezpeèuje vykonávanie skúok,
d) vydáva osvedèenia o základnej kvalifikácii a osvedèenia o pravidelnom výcviku,
e) vydáva kvalifikaèné karty vodièov,
f) vykonáva tátny odborný dozor nad prevádzkovate¾mi koliaceho strediska v územnej pôsobnosti kraja,
g) ukladá pokuty za správne delikty,
h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja pod¾a
tohto zákona.
§ 11c
Okresný úrad
Okresný úrad vykonáva tátny odborný dozor nad
prevádzkovate¾mi koliaceho strediska v územnej pôsobnosti obvodu, kde má sídlo okresný úrad.
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§ 11d

§ 11e

tátny odborný dozor

Správne delikty

(1) tátny odborný dozor nad prevádzkovate¾mi koliaceho strediska je vykonávanie kontrolnej èinnosti
poverenými zamestnancami ministerstva, okresného
úradu v sídle kraja, okresného úradu a prizvanými osobami (ïalej len kontrolór). Obsahom tátneho odborného dozoru je kontrola dodriavania tohto zákona
a vykonávacieho predpisu.
(2) Ak ïalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone tátneho odborného dozoru nad prevádzkovate¾mi koliaceho strediska pod¾a základných
pravidiel kontrolnej èinnosti.5ac)
(3) Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz
kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz obsahuje
údaje o totonosti v rozsahu priezvisko, meno, titul, dátum vydania a platnos preukazu.
(4) Okrem oprávnení a povinností pod¾a základných
pravidiel kontroly5ad) sú kontrolóri oprávnení
a) zúèastni sa na výuèbe a výcviku úèastníkov kurzu,
b) overova totonos osôb zúèastnených na výuèbe
a výcviku úèastníkov kurzov,
c) vyadova od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v urèenej lehote bezodplatne poskytli
1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti
a informácie vrátane informácií na technických
nosièoch údajov, ako aj úradne osvedèené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na úèely
kontroly,
2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné
informácie a podklady k predmetu kontroly
a k zisteným nedostatkom,
d) vstupova na pozemky, do budov, do prevádzkových
priestorov prevádzkovate¾a koliaceho strediska
a do prevádzkovaných vozidiel,
e) nahliada do dokladov a evidencií v prevádzkových
priestoroch a vo vozidlách,
f) prevzia a odnies v odôvodnených prípadoch aj
mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci súvisiace s vykonávanou kontrolou,
g) prepravova sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon mono vykona iba v pohybujúcom sa vozidle,
h) vykonáva ïalie potrebné zistenia a úkony súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa pod¾a
odseku 3, najmä zaznamena kontrolované skutoènosti audiovizuálnou technikou,
i) vyadova súèinnos kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na poiadanie poverenej osoby zabezpeèi potrebné sprevádzanie.
(5) Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo okresným úradom, jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly zalú príslunému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad pre správne
konanie.

(1) Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovate¾
koliaceho strediska, ak
a) nevykonával kurzy pod¾a plánu na zabezpeèenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku alebo ich vykonával v rozpore s týmto zákonom alebo s vykonávacím predpisom,
b) nezabezpeèil výuèbu teórie alebo praktický výcvik
lektormi uvedenými v zozname lektorov pod¾a § 4a
ods. 2 písm. b),
c) vydal potvrdenie o ukonèení kurzu základnej kvalifikácie alebo praktického výcviku vodièovi, ktorý neabsolvoval výuèbu teórie alebo praktického výcviku
pod¾a obsahu a rozsahu ustanoveného v tomto zákone,
d) priebene neviedol dokumentáciu o výuèbe teórie
a praktickom výcviku vrátane zoznamu úèastníkov
v súlade s týmto zákonom a s vykonávacím predpisom,
e) neoznámil zmeny údajov registrácie na vykonávanie
kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku pod¾a § 4b,
f) nezaslal v zákonom stanovenej lehote hlásenie o
1. zaèatí kurzu základnej kvalifikácie alebo
2. skonèení kurzu základnej kvalifikácie alebo
3. zaèatí pravidelného výcviku alebo
4. skonèení pravidelného výcviku.
(2) Okresný úrad v sídle kraja za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) a c) uloí pokutu od 1 000 eur do
10 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. d) pokutu od 500 eur
do 5 000 eur a pod¾a odseku 1 písm. e) a f) pokutu od
200 eur do 2 000 eur.
(3) Pri ukladaní sankcií za správne delikty pod¾a odseku 1 sa prihliada na závanos, spôsob, dåku trvania
a následky protiprávneho konania a prihliadne sa aj na
opakované poruenie právnej povinnosti a na to, e sa
konaním poruili viaceré povinnosti.
(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
(5) Ak v lehote do dvoch rokov odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde
k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená, mono uloi pokutu a do trojnásobku
hornej hranice pokút ustanovených v odseku 2.
(6) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa prísluný okresný úrad v sídle kraja dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo
dòa poruenia povinnosti.
§ 11f
Poriadkové pokuty
(1) Poriadkovú pokutu 1 500 eur uloí ministerstvo,
okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad kontrolovanej osobe, ak neposkytne súèinnos zodpovedajúcu
oprávneniam kontrolórov pod¾a § 11d ods. 4.
(2) Poriadkovú pokutu 200 eur uloí ministerstvo,
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okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 11g ods. 2.
(3) Poriadkovú pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 mono
uloi aj opakovane pri opakovanom poruení povinností.
(4) Poriadkovú pokutu mono uloi do jedného roka
odo dòa, keï sa prísluný orgán tátneho odborného
dozoru dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak
do dvoch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(5) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty. Poriadková pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 11g
Súèinnos
(1) Policajný zbor, inpektoráty práce, tátne orgány
a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu,
okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom na úèely tátneho odborného dozoru súèinnos;
na tento úèel sú povinné poskytnú poadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej èinnosti.
(2) Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré
majú doklady alebo informácie súvisiace s vykonávaním tátneho odborného dozoru pod¾a tohto zákona,
sú povinné bezodkladne ich predloi ministerstvu, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na
ich písomné vyiadanie.
§ 11h
Splnomocòovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví veobecne záväzným právnym
predpisom
a) podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b) podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
c) podrobnosti o skúkach,
d) vzor protokolu o vykonaní skúky a vzor protokolu
o skúke,
e) podrobnosti o zostavení skúobnej komisie,
f) podrobnosti o uèebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
g) podrobnosti o výcvikových vozidlách pouívaných
v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
h) podrobnosti o náleitostiach preukazu kontrolóra,
i) vzor preukazu kontrolóra,
j) vzor potvrdenia o ukonèení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,
k) vzor iadosti o vydanie osvedèenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,
l) vzor iadosti o vydanie kvalifikaènej karty vodièa,
m) vzor osvedèenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5ab a 5ae znejú:

5ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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5ac

) § 8 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5ad
) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996
Z. z. v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
5ae
) Zákon Slovenskej Národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

31. § 12 znie:
§ 12
Kvalifikaèná karta vodièa je dokladom ustanoveným
na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodiè je povinný
pri vedení motorového vozidla ma pri sebe tento doklad alebo doklad pod¾a § 11 ods. 4 a 6 a pri cestnej
kontrole ich na poiadanie predloi kontrolnému orgánu.5a).
32. V § 12a odsek 2 znie:
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na zriaïovanie skúobnej komisie, vymenovanie a odvolanie jej èlenov..
33. § 12a sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Ak sa iadate¾ovi o vydanie osvedèenia o základnej kvalifikácii, osvedèenia o pravidelnom výcviku alebo kvalifikaènej karty vodièa vyhovie v plnom rozsahu,
namiesto rozhodnutia sa iadate¾ovi vydá osvedèenie
o základnej kvalifikácii, osvedèenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikaèná karta vodièa.
(4) Rozhodnutia pod¾a § 4a ods. 5 a § 4c môu obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený
odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.
(5) V konaní pod¾a tohto zákona je správny orgán
povinný zabezpeèi informáciu alebo údaj, ktorý je
úèastník konania povinný doloi ku konaniu pred
správnym orgánom, z jednotného informaèného systému v cestnej doprave,5c) alebo z informaèného systému
verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informaèných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemono získa spôsobom pod¾a
prvej vety, úèastník konania ho predloí na výzvu
správneho orgánu ako prílohu.
(6) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní
pod¾a tohto zákona úèastník konania môe poiada
správny orgán o zabezpeèenie výpisu z registra trestov,
ak na tento úèel predloí originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných
na vyiadanie výpisu z registra trestov pod¾a osobitného predpisu;5d) na úèely pod¾a § 4a ods. 2 písm. f) a § 4c
ods. 4 písm. d) predkladá originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z registra trestov sa iada..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

5c) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5d
) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

34. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 13b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak prevádzkovate¾ koliaceho strediska, ktorý má
udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie alebo na vykonávanie kurzov pravidelného
výcviku, nepoiada do 31. augusta 2016 o zmenu registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie
a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku v súlade
s týmto zákonom a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. októbra 2016.
(2) Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informova miestne prísluný správny orgán na úseku ivnostenského podnikania o zániku pôvodnej registrácie pod¾a odseku 1.
(3) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
35. Nadpis prílohy è. 1 sa dopåòa slovami A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU.
36. V prílohe è. 1 sa slová C, C+E a C1+E a podskupiny C1 nahrádzajú slovami C, CE, C1 a C1E a slová
D, D+E a D1+E a podskupiny D1 sa nahrádzajú slovami D, DE, D1 a D1E.
37. V prílohe è. 1 sa vypúajú slová a podskupiny
a slová a podskupín.
38. V prílohe è. 1 oddiele 2 sa slová 280 hodín. nahrádzajú slovami 280 vyuèovacích hodín; vyuèovacia
hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desahodinových
denných sústredeniach..
39. V prílohe è. 1 oddiele 3 sa slová 140 hodín. nahrádzajú slovami 140 vyuèovacích hodín; vyuèovacia
hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desahodinových
denných sústredeniach..
40. V prílohe è. 1 oddiele 4 sa slová v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za pä rokov nahrádzajú slovami v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desahodinových
denných sústredeniach, a to raz za pä rokov; vyuèovacia hodina trvá 45 minút.
41. V prílohe è. 2 oddiele A.2.1 písm. d) deviatom bode a v oddiele A.2.2. písm. a) deviatom bode sa vypúajú slová (podskupiny).
Èl. X
a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
317/2012 Z. z., zákona è. 357/2012 Z. z., zákona
42/2013 Z. z., zákona è. 98/2013 Z. z., zákona
180/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
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è. 290/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 474/2013 Z. z. a zákona è. 488/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 71 ods. 1 sa za slová rýchlostných ciest vkladá èiarka a slová za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,37a) za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy37b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 37a a 37b znejú:

37a) § 27 zákona è. 474/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37b
) § 49 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov..

Doterají odkaz 37a a poznámka pod èiarou k odkazu 37a sa oznaèujú ako odkaz 37c a poznámka pod èiarou k odkazu 37c.
2. V § 71 ods. 3 sa za slová rýchlostných ciest vkladá èiarka a slová priestupku na úseku výberu mýta,37a)
priestupku na úseku cestnej dopravy37b).
3. V § 72 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a n), ktoré
znejú:
m) vodiè vozidla neuhradí mýto alebo je vodièovi vozidla
v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu
mýta37a) uloená pokuta, je ochotný ju zaplati, ale
nemôe tak urobi na mieste,
n) vodiè autobusu, vodiè nákladného automobilu alebo
vodiè jazdnej súpravy s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou presahujúcou 3 500 kg poruí
ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave..
4. V § 72 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: kodu spôsobenú
v súvislosti s demontovaním tabu¾ky s evidenèným èíslom znáa prevádzkovate¾ vozidla..
5. V § 107 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) údaje o priestupkoch na úseku výberu mýta,.
Doterajie písmená f) a l) sa oznaèujú ako písmená g) a m).
6. V § 108 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
7. V § 108 ods. 4 sa slová odsekoch 1, 2 a 4 nahrádzajú slovami odsekoch 1 a 2.
8. V § 109 ods. 1 sa slová ministerstvu dopravy nahrádzajú slovami Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo dopravy).
9. V § 119a ods. 7 prvá veta znie: Vlastník vozidla
alebo drite¾ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do
evidencie vozidiel je povinný vozidlo, ktoré nemá platnú
technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré
nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobi vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.65a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 65a znie:

65a) § 21 ods. 1 písm. b) tretí a tvrtý bod zákona è. 725/2004 Z. z.
v znení zákona è. 387/2015 Z. z..
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Èl. XI

kolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je
zhodné s predmetmi skúky.

Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 133/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 123/2015 Z. z. a zákona
è. 259/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(15) Tomu, kto úspene absolvoval skúku, a tomu,
kto bol od skúky oslobodený pod¾a odseku 14, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej iadosti
osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby.

1. V § 5 odsek 3 znie:
(3) Prevádzkovate¾ cestnej dopravy pod¾a odseku 1
alebo odseku 2 je povinný sa zapísa do obchodného registra s predmetom èinnosti pod¾a obsahu povolenia
alebo licencie Spoloèenstva najneskôr do 30 dní odo
dòa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoloèenstva..

(16) Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby sa obdobne pouijú ustanovenia odseku
7 prvej a druhej vety, odseku 8 a odseku 9 druhej a tretej vety.

2. V § 6 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Skúky sa môe zúèastni ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúky dopravnému
správnemu orgánu písomnú prihláku na vykonanie
skúky. Predpoklady na oslobodenie od skúky je iadate¾ povinný preukáza ku dòu podania iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy (ïalej len
osvedèenie o odbornej spôsobilosti). Skúobná komisia èiastoène alebo úplne oslobodí od skúky pod¾a odseku 6 toho, kto má vysokokolské vzdelanie alebo úplné stredokolské vzdelanie, ktorého obsahové
zameranie je zhodné s predmetmi skúky. Od skúky je
oslobodený ten, kto
a) je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002 alebo
b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom èlenskom táte sústavne poèas najmenej desiatich rokov riadil
podnik cestnej dopravy.26)
(8) Skúka pod¾a odseku 6 pozostáva z písomnej
èasti a ústnej èasti. Do ústnej èasti postupuje ten, kto
dosiahne poadovaný výsledok v písomnej èasti. Ten,
kto na skúke neuspel, môe poda prihláku na opakovanú skúku. Opakovanú skúku mono vykona
najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dòa konania
neúspenej skúky; tým nie je dotknuté ustanovenie
odseku 9 druhej vety.
(9) Tomu, kto úspene absolvoval skúku, a tomu,
kto bol od skúky oslobodený pod¾a odseku 7, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej iadosti
osvedèenie o odbornej spôsobilosti. Ak iadate¾ nesplní
podmienky na vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti do 12 mesiacov odo dòa podania iadosti o vydanie
osvedèenia, osvedèenie sa nevydá. Ak dôjde k strate,
znièeniu, pokodeniu alebo odcudzeniu osvedèenia,
dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej
písomnej iadosti drite¾a osvedèenia duplikát osvedèenia..

(17) Prihláka na vykonanie skúky pod¾a odseku 7
obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, tátna príslunos, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis. iados o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a odseku 9 a iados o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby pod¾a odseku 15 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia,
tátna príslunos, telefonický alebo e-mailový kontakt
a podpis.
(18) Vzor prihláky na vykonanie skúky, vzor iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a vzor iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby zverejní ministerstvo
na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára..
4. V § 7 písm. d) sa slová koncesia pod¾a § 27 nahrádzajú slovami kópia koncesie pod¾a § 27 alebo
osvedèenie vozidla taxisluby.
5. V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g)
a h), ktoré znejú:
g) zamestnáva len takých vodièov, ktorí absolvovali
povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti pod¾a osobitného
predpisu30a) podliehajú,
h) oznámi dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe
vedúceho dopravy a zmenu údaja evidovaného vo
vnútrotátnom elektronickom registri prevádzkovate¾ov cestnej dopravy, a to do 15 dní od zmeny,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii
a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení neskorích predpisov..

Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno i).

3. § 6 sa dopåòa odsekmi 13 a 18, ktoré znejú:
(13) Odborná spôsobilos na vykonávanie taxisluby sa získava skúkou pred skúobnou komisiou
a osvedèuje sa vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby.

6. V § 11 úvodnej vete sa vypúa oznaèenie odseku 1
a § 11 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) poèas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke ma uzavretú s vlastníkmi, správcami
alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých
má pod¾a dopravnej licencie zastávku, zmluvu
o úhrade za sluby súvisiace s uívaním autobusovej
stanice s vymedzením podmienok uívania, ak podmienky vyuívania priestorov a poskytovania sluieb vrátane cenníka boli zverejnené..

(14) Od skúky pod¾a odseku 13 je oslobodený ten,
kto má vysokokolské vzdelanie alebo úplné stredo-

7. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
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(2) Zriaïovate¾om zastávky je obec, na území ktorej
sa autobusová zastávka zriaïuje, ak zriaïovate¾om zastávky nie je iná osoba..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
8. V 23 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 a oznaèujú ako odseky 4 a 5.
9. V § 27 ods. 2 sa na konci vypúa bodka a pripájajú sa tieto slová: alebo prepravi cestujúceho aj z iného
miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cie¾ové miesto je v cudzine..
10. V § 27 ods. 3 písm. d) sa za slovo spôsobilosti
vkladajú slová na vykonávanie taxisluby.
11. V § 28 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) je odborne spôsobilý..
12. § 28 sa dopåòa odsekmi 5 a 10, ktoré znejú:
(5) Od skúky je oslobodený ten, kto je drite¾om
osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby vydaného v Slovenskej republike.
(6) Opakovanú skúku mono vykona najskôr po
uplynutí siedmich dní odo dòa konania neúspenej
skúky; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 8.
(7) Tomu, kto úspene absolvoval skúku, a tomu,
kto bol od skúky oslobodený pod¾a odseku 5, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej iadosti
preukaz vodièa. iados o vydanie preukazu vodièa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul,
adresa bydliska, korepondenèná adresa, dátum narodenia, tátne obèianstvo, telefonický alebo e-mailový
kontakt, fotografia a podpis.
(8) Ak iadate¾ nesplní podmienky na vydanie preukazu vodièa do 12 mesiacov odo dòa podania iadosti
o vydanie preukazu vodièa, preukaz vodièa sa nevydá.
(9) Na získanie odbornej spôsobilosti vodièa vozidla
taxisluby sa obdobne pouijú ustanovenia § 6 ods. 7
prvej a druhej vety, § 6 ods. 8 prvej a tretej vety a § 6
ods. 9 tretej vety.
(10) Vzor prihláky na vykonanie skúky a vzor iadosti o vydanie preukazu vodièa zverejní ministerstvo
na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára..
13. V § 30 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nie je evidované v inej koncesii..
14. V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na kadé evidenèné èíslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedèenie vozidla
taxisluby..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
15. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná
zmluva neustanovuje inak, kabotána preprava na
území Slovenskej republiky je vylúèená pri pravidelnej
doprave..
16. V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:
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a) prepravu nebezpeèných vecí vykonávanú v plnom
rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,.
17. V § 34 ods. 3 sa slová typovo schváleným vozidlom nahrádzajú slovami vozidlom vyhovujúcim poiadavkám dohody ADR.
18. V § 35 ods. 1 písm. b) sa za slovo údaje vkladajú
slová v preukázate¾nej forme.
19. V § 35 odsek 2 znie:
(2) Ak odosielate¾ nebezpeèných vecí koná na príkaz
tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne informova o preprave nebezpeèných veci a sprístupni mu
vetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností..
20. V § 36 odsek 1 znie:
(1) Odosielate¾, dopravca, príjemca a ostatní úèastníci prepravy nebezpeèných vecí sú povinní písomne
vymenova jedného alebo nieko¾kých bezpeènostných
poradcov a uloi im v súlade s poiadavkami dohody
ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpeèných vecí zabezpeèova. Bezpeènostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výroènú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca
prísluného roku; povinná osoba archivuje výroènú
správu po dobu ustanovenú v dohode ADR a predkladá
ju na poiadanie dopravnému správnemu orgánu..
21. V § 36 ods. 3, § 37 vrátane nadpisu a § 41 ods. 1
písm. n) a o) sa slová odborná príprava vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovom kolenie v príslunom
tvare.
22. V § 36 ods. 3 sa slová osvedèenie o odbornej spôsobilosti na prepravu prísluného druhu nebezpeèných vecí nahrádzajú slovami osvedèenie o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu na prepravu nebezpeèných vecí (ïalej len osvedèenie o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu).
23. V § 37 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo poverí
vkladajú slová najviac na pä rokov.
24. V § 37 ods. 3 písmeno a) znie:
a) je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov..

25. V § 37 ods. 3 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedèené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax
lektorov,.
26. V § 37 ods. 4 písm. c) sa slová osvedèenie bezpeènostného poradcu nahrádzajú slovami osvedèenie o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu.
27. V § 37 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak
a) získala poverenie na základe vedome nepravdivých
údajov uvedených v iadosti,

Èiastka 107

Zbierka zákonov è. 387/2015

b) písomne poiada o odòatie poverenia,
c) napriek upozorneniu vykonáva kolenie bezpeènostných poradcov a vodièov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.
(6) Rozhodnutia pod¾a odseku 3 a 5 môu obsahova
namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej
osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
28. V § 37 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Tomu, kto absolvoval kolenie a úspene vyhovel
skúke za podmienok pod¾a tohto zákona a dohody
ADR, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej iadosti osvedèenie o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu alebo ADR osvedèenie o kolení vodièa. V prípade podania iadosti v listinnej podobe sa
iados podáva dopravnému správnemu orgánu výluène prostredníctvom povereného zariadenia. Podaním
iadosti poverenému zariadeniu sa iados povauje za
podanú dopravnému správnemu orgánu dòom jej podania poverenému zariadeniu. Za zamestnanca môe
iados poda aj jeho zamestnávate¾. Podaním iadosti
sa iadate¾ súèasne prihlasuje na kolenie u povereného zariadenia. iados o predåenie platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu
bez vykonania kolenia je iadate¾ povinný poda najneskôr sedem dní pred termínom skúky.
(8) Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu pouitím informaèného systému pod¾a
osobitného predpisu49b) najneskôr do 24 hodín od zaèiatku kolenia a najneskôr do dvoch hodín od ukonèenia kolenia najmä tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b) miesto uèební a výcvikových priestorov, v ktorých sa
uskutoèòuje kolenie,
c) dátum zaèatia a skonèenia kolenia,
d) zoznam úèastníkov kolenia s uvedením ich mena,
priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu
kolenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49b znie:

49b) Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

29. V § 37 ods. 9 prvej vete sa bodkoèiarka nahrádza
bodkou a slová vykonáva sa po skonèení odbornej prípravy. sa vypúajú.
30. V § 37 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Skúka vodièov sa vykonáva
po ukonèení kolenia a skúka bezpeènostných poradcov najskôr sedem dní po ukonèení kolenia. iadate¾
je povinný vykona skúku vodièov najneskôr do troch
mesiacov od ukonèenia kolenia a skúku bezpeènostných poradcov najneskôr do iestich mesiacov od
ukonèenia kolenia; to neplatí v prípade opakovanej
skúky vodièa a bezpeènostného poradcu a skúky na
predåenie platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti
bezpeènostného poradcu..
31. V § 37 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10
a 11, ktoré znejú:
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(10) Ak iadate¾ po absolvovaní kolenia preukáe,
e sa zo závaných dôvodov nemôe zúèastni na skúke v urèenom termíne, skúobná komisia urèí náhradný termín skúky. Ak iadate¾ nevykoná skúku ani
v náhradnom termíne, ïaliu skúku môe vykona a
po opätovnom absolvovaní kolenia.
(11) Ak iadate¾, ktorý absolvoval kolenie, na skúke nevyhovel, môe skúku opakova najviac jedenkrát. Termín opakovanej skúky sa urèí tak, aby sa konala najskôr po siedmich dòoch a najneskôr do troch
mesiacov odo dòa nevyhovenia na skúke vodièa ADR
alebo do iestich mesiacov odo dòa nevyhovenia na
skúke bezpeènostného poradcu. Ak iadate¾ nevyhovel ani pri opakovanej skúke, ïaliu skúku môe vykona po podaní novej iadosti a po opätovnom absolvovaní kolenia..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 12.
32. V § 37 odsek 12 znie:
(12) Formu a obsah osvedèenia upravuje dohoda
ADR. Ak dôjde k strate, znièeniu, pokodeniu alebo odcudzeniu osvedèenia alebo pri zmene údajov v osvedèení, dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej písomnej iadosti drite¾a osvedèenia duplikát
osvedèenia..
33. § 37 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) iados o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu pod¾a odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul,
korepondenèná adresa, dátum a miesto narodenia,
tátna príslunos a podpis. iados o vydanie ADR
osvedèenia o kolení vodièa pod¾a odseku 7 obsahuje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, korepondenèná adresa, dátum a miesto narodenia, tátna
príslunos, fotografia a podpis.
(14) Vzor iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu a vzor iadosti
o vydanie ADR osvedèenia o kolení vodièa zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára..
34. V § 39 odsek 1 znie:
(1) Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisuje,
èi sú splnené ustanovenia pod¾a tohto zákona a dohody
ADR..
35. V § 41 ods. 1 písm. n) sa za slovo poradcov vkladajú slová a vodièov.
36. V § 41 ods. 1 písm. p) sa slová o odbornej príprave bezpeènostných poradcov a vodièov vozidiel prepravujúcich nebezpeèné veci nahrádzajú slovami o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu a ADR
osvedèenia o kolení vodièa a na konci sa pripájajú tieto slová: a ich duplikát.
37. V § 41 ods. 1 písmeno q) znie:
q) ukladá sankcie za poruenie právne záväzných aktov Európskej únie pod¾a osobitného predpisu56)
vrátane pokút za iné správne delikty, ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v medzinárodnej
pravidelnej doprave, ukladá v prvom stupni pokuty
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za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni
priestupky v súvislosti s kabotánou prepravou na
území Slovenskej republiky, a je odvolacím orgánom
vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodovali okresné úrady v sídle kraja,.
38. V poznámke pod èiarou k odkazu 56 sa slová
Èl. 12 a 13 nahrádzajú slovami Èl. 12 ods. 2 písm. a)
a c).
39. V § 41 ods. 1 písm. r) sa za slová osvedèení o odbornej spôsobilosti vkladá èiarka a slová osvedèení
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby.
40. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenami u) a y), ktoré znejú:
u) riadi, kontroluje a usmeròuje výkon tátnej správy
uskutoèòovanej okresnými úradmi v sídle kraja vrátane výkonu odborného dozoru,
v) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom urèitých èinností pod¾a
dohody ADR na základe písomnej iadosti,
x) vedie evidenciu protokolov o skúkach vykonaných
pod¾a dohody ADR, vydaných osvedèení o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu a ADR osvedèení o kolení vodièa,
y) vydáva jednotný celotátny èíselník autobusových
liniek..
41. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenami l) a n), ktoré
znejú:
l) podrobnosti o výroènej správe pri preprave nebezpeèných vecí,
m) podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na
výkon urèitých èinností pod¾a dohody ADR,
n) vzor osvedèenia vozidla taxisluby..
42. V § 41 ods. 3 úvodnej vete sa vypúa slovo jednotný.
43. § 41 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ministerstvo vedie register taxisluby, v ktorom
eviduje najmä tieto údaje:
a) o drite¾och koncesie na prevádzkovanie taxisluby,
platnos koncesie, èísla osvedèení o odbornej spôsobilosti, evidenèné èísla vozidiel drite¾a koncesie, informácie o doèasnej zmene koncesie, dôvody odòatia
koncesie,
b) o drite¾och preukazu vodièa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu
a orgán, ktorý preukaz vydal, èíslo preukazu, údaje
o bezúhonnosti pod¾a § 28 ods. 3, údaje o spôsobilosti vodièa na vedenie vozidla a o jeho odbornej spôsobilosti a údaje uvedené v protokole o vykonaní
skúky.
(5) Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje
najmä tieto údaje:
a) protokoly o skúkach vykonaných pod¾a dohody
ADR, dátum zaèatia a skonèenia kolenia, miesto
uèební a výcvikových priestorov, zoznam úèastníkov
kolenia s uvedením ich mena a priezviska, dátumu
narodenia, tátneho obèianstva a u úèastníkov kolenia bezpeènostných poradcov aj miesto ich narodenia, platnos a rozsah oprávnenia,
b) o drite¾och ADR osvedèenia o kolení vodièa v roz-
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sahu meno a priezvisko, dátum narodenia, tátne
obèianstvo, èíslo osvedèenia, platnos a rozsah
oprávnenia,
c) o drite¾och osvedèenia o odbornej spôsobilosti bezpeènostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko,
dátum narodenia, miesto narodenia, tátne obèianstvo, èíslo osvedèenia a platnos osvedèenia..
44. V § 42 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
a osvedèenia vozidla taxisluby.
45. V § 42 písmeno d) znie:
d) vydáva preukazy vodièa a ich duplikát a odníma preukazy vodièa,.
46. V § 42 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová:
osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby pod¾a § 6 ods. 15 a ich duplikát,.
47. V § 42 písmeno i) znie:
i) je zberným miestom údajov do vnútrotátneho elektronického registra prevádzkovate¾ov cestnej dopravy pod¾a § 41 ods. 1 písm. k), do informaèného systému pod¾a § 41 ods. 3 a do registra taxisluby pod¾a
§ 41 ods. 4,.
48. V § 42 písmeno j) znie:
j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty
a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej
doprave, ku ktorým dolo v jeho územnom obvode,
okrem pravidelnej dopravy, taxisluby a prípadov
pod¾a § 41 ods. 1 písm. q),.
49. V § 43 písm. b) sa vypúajú slová v prvom stupni.
50. V § 45 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) prevádzkovate¾ov cestnej dopravy, èi zamestnávajú
vodièov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
h) povereného zariadenia..
51. V § 45 ods. 2 sa za slovo cestách vkladá èiarka
a slová v colnom priestore.
52. V § 45 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných tátov a z iných tátov a nad kabotánymi prepravami na
území Slovenskej republiky vrátane prepráv nebezpeèných vecí a kontroluje, èi sú splnené zákonné poiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie povolení, licencií
Spoloèenstva, dopravných licencií, koncesií, osvedèení
vozidla taxisluby, preukazu vodièa a osvedèení vodièa
a pri preprave nebezpeèných vecí u dopravcov, odosielate¾ov, príjemcov a ostatných úèastníkov prepravy nebezpeèných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR..
53. V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a pri preprave nebezpeèných vecí u dopravcov, odosielate¾ov, príjemcov a ostatných úèastníkov prepravy nebezpeèných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR..
54. V § 45 ods. 7 sa za slová sprievodnými dokladmi
vkladajú slová a dokladmi pod¾a tohto zákona a na
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konci sa pripájajú tieto slová: a pri preprave nebezpeèných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR.
55. V § 45 odsek 8 znie:
(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom
priestore a vo vozidlách u vodièov preukaz vodièa a doklady dopravcov v medzinárodnej doprave, pri preprave do iných tátov a z iných tátov doklady potrebné
pod¾a osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv
a pri preprave nebezpeèných vecí dodriavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a dohodou ADR;
v prípade jednorazových prepravných povolení aj znehodnocujú tieto doklady..
56. V § 45 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Obec
môe výkonom odborného dozoru poveri aj prísluníka obecnej polície.61a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61a znie:

61a) § 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorích predpisov..

57. § 45 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje
uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom
na úèely evidencie a kontroly dokladov pod¾a tohto zákona..
58. V § 46 ods. 4 sa slová osvedèenie ADR o kolení
vodièa nahrádzajú slovami ADR osvedèenie o kolení
vodièa.
59. V § 47 ods. 1 druhá veta znie: Ak orgán odborného dozoru zistí iný správny delikt pod¾a § 48 alebo priestupok pod¾a § 49, podá oznámenie dopravnému
správnemu orgánu; to neplatí, ak priestupok bol prejednaný v blokovom konaní pod¾a osobitného predpisu..
60. V § 47 ods. 5 písmeno b) znie:
b) vodiè nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia pod¾a § 5 ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu
na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho tátu a z tretieho tátu, aj prepravné povolenie,
osvedèenie vodièa, preukaz vodièa, kópiu koncesie
pod¾a § 27 alebo osvedèenie vozidla taxisluby..
61. V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Colník môe zastavi vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerui alebo zakáza
ïaliu prepravu, ak zistí, e vodiè nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia pod¾a § 5
ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho tátu a z tretieho tátu, aj
prepravné povolenie, osvedèenie vodièa, preukaz vodièa, kópiu koncesie pod¾a § 27 alebo osvedèenie vozidla
taxisluby..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
62. § 47 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Policajné orgány, colné orgány a Národný in-
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pektorát práce62a) sú povinní zapisova do vnútrotátneho elektronického registra prevádzkovate¾ov cestnej
dopravy zistené závané poruenia uvedené v zozname
pod¾a osobitného predpisu.62b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 62a a 62b znejú:

62a) § 33 zákona è. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného èasu
v doprave a o zmene a doplnení zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 144/2010
Z. z.
62b
) Èl. 6 a príloha è. IV nariadenia (ES) è. 1071/2009 v platnom
znení..

63. V § 48 odsek 1 znie:
(1) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 100 eur
do 15 000 eur tomu, kto
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon
povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5
ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
b) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumoòuje skutoène a sústavne riadi dopravné èinnosti podniku,
c) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú spôsobilos alebo na bezúhonnos,
d) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho
vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní,
e) zamestnáva vodièov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
f) zamestnáva cudzinca z tretieho tátu, ktorý nemá
osvedèenie vodièa a pracovné povolenie,
g) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15
dní zmenu údaja evidovaného vo vnútrotátnom
elektronickom registri prevádzkovate¾ov cestnej dopravy,
h) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odòatí dopravnej licencie,
i) vykoná kabotánu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
j) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedèenie
vodièa, ak vodiè prestal spåòa poiadavky, za ktorých bolo vydané,
k) nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo
v prenajatých priestoroch skutoèné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú
technickú základòu a vozidlový park alebo nemá
v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, úètovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných vozidiel,
l) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislubu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo oznaèené ustanoveným spôsobom,
m) prevádzkuje taxislubu vozidlami, ktoré nespåòajú
podmienky pod¾a tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo oznaèené ustanoveným spôsobom,
n) nezabezpeèil, aby v kadom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia pod¾a § 5 ods. 1 alebo licencie
Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do
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tretieho tátu a z tretieho tátu, aj prepravné povolenie,
nezabezpeèil, aby v kadom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie pod¾a § 27 alebo osvedèenie
vozidla taxisluby,
prevádzkuje taxislubu bez koncesie alebo v rozpore
s òou alebo poskytuje dopravné sluby taxisluby
vodièom, ktorý nemá preukaz vodièa alebo zamestnáva vodièa vozidla taxisluby, ktorý nie je v pracovnom pomere k prevádzkovate¾ovi taxisluby,
nepredloil na poiadanie príslunému dopravnému
správnemu orgánu výroènú správu pod¾a § 36
ods. 1,
sa nezapísal do obchodného registra s predmetom
èinnosti pod¾a obsahu povolenia alebo licencie Spoloèenstva..

64. V § 48 ods. 3 písm. b) sa za slová dopravnej licencie vkladajú slová alebo cestovného poriadku.
65. V § 48 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo bez stanovených náleitostí,.
66. V § 48 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) poèas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má pod¾a dopravnej licencie zastávku, zmluvu
o úhrade za sluby súvisiace s uívaním autobusovej
stanice s vymedzením podmienok uívania, ak podmienky vyuívania priestorov a poskytovania sluieb vrátane cenníka boli zverejnené,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
67. V § 48 odsek 4 znie:
(4) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 500 eur
do 20 000 eur dopravcovi, odosielate¾ovi, príjemcovi
alebo ostatnému úèastníkovi prepravy nebezpeèných
vecí, ktorý poruil svoje povinnosti vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona..
68. V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 500 eur
do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak
a) neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje
pod¾a § 37 ods. 8,
b) vykonáva kolenie bezpeènostných poradcov a vodièov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou
ADR..
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 10.
69. V § 48 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 4 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 5.
70. V § 48 odsek 9 znie:
(9) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa,
keï sa prísluný dopravný správny orgán dozvedel
o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa poruenia povinnosti..
71. V § 48 ods. 10 sa slová Výnos pokút je nahrádzajú slovami Pokuty sú.
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72. § 49 vrátane nadpisu znie:
§ 49
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon
povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5
ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2
alebo taxislubu bez koncesie,
b) ako vodiè sa pri kontrole na ceste nevie preukáza
kópiou povolenia pod¾a § 5 ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2, jazdným listom, sprievodnými dokladmi o prepravovanom náklade, a ak ide
o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho tátu a z tretieho tátu, aj platným
prepravným povolením,
c) ako vodiè poèas prepravy nebezpeèných vecí sa nevie preukáza dokladmi, ktoré sa musia nachádza
na dopravnej jednotke pod¾a dohody ADR, a nezabezpeèil, aby boli a do vykládky obaly a cisterny
riadne uzatvorené a vhodne oznaèené,
d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho
vzahu k prevádzkovate¾ovi cestnej dopravy pod¾a
osobitného predpisu19) alebo pre viacerých prevádzkovate¾ov cestnej dopravy, ne je prípustné pod¾a
osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak
má výnimku od dopravného správneho orgánu,
e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu,
e dopravný správny orgán alebo prísluný orgán
èlenského tátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadi dopravné èinnosti
podniku prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
f) narúa bezpeènú, pokojnú a pohodlnú prepravu
cestujúcich, najmä obaovaním cestujúcich alebo
osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príruènej batoiny alebo zvieraa, alebo zneèistí autobus alebo autokar,
g) neuposlúchne poèas prepravy pokyn alebo príkaz
vodièa alebo iného èlena osádky vozidla, revízora
alebo dispeèera na zaistenie bezpeènosti cestujúcich alebo bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky,
h) neoprávnene sa zdriava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú urèené cestujúcim alebo
verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,
i) pokraèuje v prevádzkovaní taxisluby po smrti drite¾a koncesie bez ohlásenia dopravnému správnemu
orgánu alebo napriek jeho zákazu,
j) ako vodiè sa pri kontrole na ceste nevie preukáza
kópiou koncesie pod¾a § 27 alebo osvedèením vozidla taxisluby,
k) ako vodiè sa pri kontrole na ceste nevie preukáza
preukazom vodièa,
l) ako vodiè sa pri kontrole na ceste nevie preukáza
osvedèením vodièa.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí pokuta do 5 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. b) a e), i), j) a l)
sa uloí pokuta do 3 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. f) a
h) a k) pokuta do 1 500 eur.
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(3) Zákaz èinnosti mono uloi za priestupky pod¾a
odseku 1 písm. d) a e).
(4) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. f) a h) a k) sa
uloí bloková pokuta do 200 eur a v rozkaznom konaní
do 500 eur.
(5) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. b) a e), i), j)
a l) sa uloí bloková pokuta do 500 eur a v rozkaznom
konaní do 1 500 eur.
(6) V blokovom konaní môu prejednáva priestupky
pod¾a odseku 1 písm. b), c), j) a l) aj colné orgány a orgány Policajného zboru a pod¾a odseku 1 písm. f) a h)
aj revízori.
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.63)
(8) Pokuty sú pod¾a vecnej príslunosti dopravného
správneho orgánu príjmom tátneho rozpoètu, rozpoètu vyieho územného celku alebo rozpoètu obce. Blokové pokuty uloené colnými orgánmi alebo orgánmi
Policajného zboru sú príjmom tátneho rozpoètu. Blokové pokuty uloené revízormi pod¾a odseku 6 sú príjmom dopravcu..
73. V § 50 ods. 4 písmeno d) znie:
d) vydávanie osvedèení o odbornej spôsobilosti, osvedèení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxisluby, osvedèení o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu a ADR osvedèení o kolení
vodièa,.
74. § 50 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) V konaní pod¾a tohto zákona pri elektronickej
komunikácii správny orgán vydáva a doruèuje úèastníkovi správneho konania výluène v listinnej podobe65a)
tieto doklady:
a) na úèely pod¾a § 6 ods. 9 osvedèenie o odbornej spôsobilosti,
b) na úèely pod¾a § 6 ods. 13 osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie taxisluby,
c) na úèely pod¾a § 28 ods. 8 preukaz vodièa,
d) na úèely pod¾a § 37 ods. 7 osvedèenie o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu a ADR osvedèenie o kolení vodièa.
(6) V konaní pod¾a tohto zákona je správny orgán
povinný zabezpeèi informáciu alebo údaj, ktorý je
úèastník konania povinný doloi ku konaniu pred
správnym orgánom, z informaèného systému v cestnej
doprave49b) alebo z informaèného systému verejnej
správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný
v rámci týchto informaèných systémov. Ak informáciu
alebo údaj nemono získa spôsobom pod¾a prvej vety,
úèastník konania ho predloí na výzvu správneho orgánu ako prílohu.
(7) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní
pod¾a tohto zákona úèastník konania môe poiada
správny orgán o zabezpeèenie výpisu z registra trestov,
ak na tento úèel predloí originál alebo úradne osvedèenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných
na vyiadanie výpisu z registra trestov pod¾a osobitného predpisu;65b) na úèely pod¾a § 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3
písm. c), § 27 ods. 13, § 28 ods. 2 písm. d), § 52 ods. 1
písm. d) a § 54 ods. 1 písm. f) predkladá originál alebo
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úradne osvedèenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis
z registra trestov sa iada..
Poznámky pod èiarou k odkazom 65a a 65b znejú:

65a) § 38 ods. 1 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).
65b
) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

75. V § 51 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri zmene sídla alebo trvalého pobytu je miestne prísluným dopravný
správny orgán pod¾a nového sídla alebo trvalého pobytu..
76. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom základne vypúa èiarka a slová o druhovej a typovej skladbe vozidlového parku.
77. V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová údaje
preukazujúce splnenie poiadaviek ku dòu prvého zápisu do evidencie motorových vozidiel,.
78. V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová èíslo a dátum udelenia nahrádzajú slovom kópiu.
79. V § 54 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová a b).
80. V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová odbornej spôsobilosti vkladajú slová na vykonávanie taxisluby.
81. V § 54 ods. 1 písmeno f) znie:
f) titul, meno a priezvisko jedného z èlenov tatutárneho orgánu, ktorý je odborne spôsobilý; to neplatí, ak
navrhovate¾om je fyzická osoba, ktorá bude sama
vykonáva funkciu odborne spôsobilej osoby na vykonávanie taxisluby ako konate¾ podniku alebo
samostatne zárobkovo èinná osoba,.
82. Za § 56b sa vkladá § 56c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 56c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(2) Proti rozhodnutiu vyieho územného celku vo
veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni, mono po
1. januári 2016 poda opravný prostriedok na súde.67)
(3) Prevádzkovate¾ cestnej dopravy, ktorý je drite¾om povolenia alebo licencie Spoloèenstva získaného
pod¾a doterajích predpisov a nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný sa zapísa do obchodného registra s predmetom èinnosti pod¾a obsahu povolenia
alebo licencie Spoloèenstva najneskôr do 1. apríla
2016.
(4) Osvedèenia o absolvovaní kolenia bezpeènostného poradcu pri preprave nebezpeèných vecí vydané
pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za osvedèenia
o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu pod¾a
tohto zákona.
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(5) Dopravca, ktorý predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má pod¾a dopravnej licencie zastávku, zmluvu
o úhrade za sluby súvisiace s uívaním autobusovej
stanice s vymedzením podmienok uívania, ak podmienky vyuívania priestorov a poskytovania sluieb
vrátane cenníka boli zverejnené, túto povinnos splní
v lehote do troch mesiacov po nadobudnutí úèinnosti
tohto zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 67 znie:

67) § 22 ods. 2 zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 16/2006 Z. z..

Èl. XII
Zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 123/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa nad slovami prevádzkovate¾a vozidla vypúa odkaz 1. Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 1.
2. V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Prevádzkovate¾om vozidla je na úèely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovate¾ vozidla uzavrela so
správcom výberu mýta alebo poskytovate¾om Európskej sluby elektronického výberu mýta zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je
uzavretá, povauje sa za prevádzkovate¾a vozidla osoba
zapísaná v osvedèení o evidencii èas I a èas II ako drite¾ osvedèenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedèení
o evidencii vydanom v cudzine, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(4) Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto poèas uívania vymedzených úsekov ciest vozidlom poèítané alebo uhrádzané v niej výke, èím dochádza len k èiastoènej úhrade mýta..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
3. V § 3 písmeno e) znie:
e) záchranných zloiek integrovaného záchranného
systému,15) okrem právnických osôb a fyzických
osôb, ktorých predmetom èinnosti je poskytovanie
pomoci pri ochrane ivota, zdravia a majetku pod¾a
osobitného predpisu,15a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 15a znejú:

15) § 7 písm. a) a b) a § 9 ods. 1 písm. a) a h) zákona è. 129/2002
Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích
predpisov.
15a
) § 9 ods. 1 písm. i) zákona è. 129/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

4. Doterají text § 3 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Oslobodenie od platby mýta sa vzahuje na prevádzkovate¾ov vozidiel pod¾a odseku 1 písm. c), e) a h)
a l), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme pod¾a § 10. Ak vozidlá pod¾a od-
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seku 1 písm. c), e) a h) a l) nie sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme pod¾a § 10, vzahujú sa na
prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla povinnosti
pod¾a § 9..
5. V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová Vodiè vozidla
vkladajú slová a prevádzkovate¾ vozidla.
6. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla je povinný
a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestni, intalova a uvies do èinnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej prísluenstva a pouíva ju
v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby
umoòovala získanie údajov potrebných na výpoèet
mýta a na výkon kontroly,
b) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni a uvies do èinnosti vo
vozidle palubnú jednotku vrátane jej prísluenstva
v súlade s týmto zákonom,
c) zaregistrova do elektronického mýtneho systému
technické údaje vozidla potrebné na výpoèet mýta
a jeho vyúètovanie, údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedèením o evidencii vozidiel pod¾a osobitného predpisu18a) alebo v súlade
s osvedèením o evidencii vydaným v cudzine,
d) zada do palubnej jednotky poèet náprav vozidla tak,
aby zodpovedal skutoènému stavu vozidla..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 23 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 9 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená a) a e).
8. V § 9 ods. 4 sa slová písm. a) a f) nahrádzajú slovami písm. e).
9. V § 10 ods. 2, 3 a 6, § 12 ods. 7 a § 17 ods. 4 sa za
slová pod¾a § 3 vkladajú slová ods. 1.
10. V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Na
úèely tohto zákona sa ministerstvo obrany povauje za
prevádzkovate¾a vozidla oslobodeného od mýta pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. c)..
11. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta
pod¾a odseku 2 je povinný oznámi správcovi výberu
mýta alebo poskytovate¾ovi Európskej sluby elektronického výberu mýta bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest kadú zmenu údajov zaregistrovaných pod¾a odseku 4..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
12. V § 10 ods. 7 sa slová pod¾a odseku 5 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 6.
13. V § 11 ods. 3 sa za slovo zákonom vkladajú slová a spôsobom uvedeným vo veobecných obchodných
podmienkach poskytovate¾a palubnej jednotky.
14. V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
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a ïalej postupuje pod¾a pokynov poskytovate¾a palubnej jednotky.
15. § 11 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: a ïalej je povinný postupova pod¾a pokynov
poskytovate¾a palubnej jednotky.
16. V § 12 ods. 5 písmeno a) znie:
a) evidenèné èíslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,.
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa vypúajú slová o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18. V § 12 sa odsek 5 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) údaje o okamitej hmotnosti vozidla..
19. V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Správca výberu mýta a osoba poverená pod¾a odseku 2 sú povinní na poiadanie poskytnú Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a okresným
úradom informácie zhromadené elektronickým zariadením pod¾a odseku 5 na plnenie úloh pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii
a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
20. V § 13 ods. 2 sa slová Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvom.
21. V § 23 ods. 2 písm. h) sa slová pod¾a § 28 ods. 2
a 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 28 ods. 2 a 4.
22. V § 25 ods. 5 písm. b) sa za slová okresným úradom vkladajú slová a orgánom Policajného zboru.
23. V § 25 ods. 10 a 11 sa slová a 32 nahrádzajú
slovami a 31.
24. § 25 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Dôkaz o poruení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 mono
poui aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku pod¾a
§ 27 alebo v konaní o správnom delikte pod¾a § 28..
25. § 26 sa vypúa.
26. § 27 a 29 vrátane nadpisov znejú:
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§ 27
Priestupky
(1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodiè vozidla, ktorý
a) uíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady
mýta,
b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v èase kontroly,
c) pri uívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou
sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do èinnosti vo
vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2
písm. b),
d) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, intaluje,
uvedie do èinnosti alebo ju pouíva v rozpore s § 9
ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpoèet
mýta a na úhradu mýta,
e) nezadá do palubnej jednotky poèet náprav vozidla
tak, aby zodpovedal skutoènému stavu vozidla
a vznikne tým nedoplatok mýta,
f) poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpoèet mýta náhradným spôsobom pod¾a § 6 a vznikne
tým nedoplatok mýta,
g) nepredloí na výzvu
1. prísluníka Policajného zboru doklad o vozidle,
pod¾a ktorého je moné urèi alebo overi technické údaje vozidla,
2. prísluníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade
mýta pod¾a § 6 ods. 7,
h) nesprístupni na výzvu prísluníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú
jednotku a údaje v palubnej jednotke,
i) nezaregistruje do elektronického mýtneho systému
údaje pod¾a § 9 ods. 2 písm. c),
j) pouíva vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenèným
èíslom.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
b) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na úèely doh¾adu nad posudzovaním pod¾a § 22.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí pokuta vo výke stopädesiatnásobku nedoplatku mýta,
najviac vak 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výke
stonásobku nedoplatku mýta, prièom výsledná suma
sa zaokrúhli na celú sumu v eurách delite¾nú piatimi,
najviac vak do výky 700 eur. Ak nie je moné urèi
výku nedoplatku mýta, uloí sa pokuta vo výke 700
eur.
(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) sa uloí pokuta vo výke 2 000 eur a v blokovom konaní vo výke
1 000 eur.
(5) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) sa uloí pokuta vo výke od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výke od 50 eur do 700 eur.
(6) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) sa uloí po-
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kuta vo výke od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní
vo výke od 10 eur do 80 eur.
(7) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. e) alebo
písm. f) sa uloí pokuta vo výke 160 eur a v blokovom
konaní vo výke 120 eur.
(8) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) alebo
písm. h) sa uloí pokuta vo výke od 100 eur do 500 eur
a v blokovom konaní vo výke od 50 eur do 300 eur.
(9) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. i) alebo
písm. j) sa uloí pokuta vo výke 100 eur a v blokovom
konaní vo výke 50 eur. Ak spáchaním takéhoto priestupku vznikne nedoplatok mýta, uloí sa pokuta vo
výke 160 eur a v blokovom konaní vo výke 120 eur.
(10) Za priestupok pod¾a odseku 2 písm. a) sa uloí pokuta vo výke 1 000 eur a v blokovom konaní vo výke
700 eur.
(11) Za priestupok pod¾a odseku 2 písm. b) sa uloí pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.
(12) Priestupky pod¾a odseku 1 a pod¾a odseku 2
písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba
bydlisko. Ak je páchate¾om priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na konanie o priestupku pod¾a odseku 1
a pod¾a odseku 2 písm. a) je okresný úrad v sídle kraja,
v obvode ktorého dolo k zisteniu poruenia niektorej
z povinností pod¾a tohto zákona.
(13) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o priestupku pod¾a odseku 1 a pod¾a odseku 2 písm. a)
rozhoduje prísluný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja
o priestupku pod¾a odseku 1 a pod¾a odseku 2 písm. a)
vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizaèný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14) Priestupky pod¾a odseku 2 písm. b) prejednáva
úrad.
(15) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch51) okrem rozkazného
konania pod¾a § 87.
(16) Pokuty uloené za priestupky pod¾a odseku 1 sú
príjmom tátneho rozpoètu.
§ 28
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovate¾ vozidla, ktorý
a) uíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady
mýta,
b) pri uívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou
sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do èinnosti vo
vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2
písm. b),
c) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, intaluje,
uvedie do èinnosti alebo ju pouíva v rozpore s § 9
ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpoèet
mýta a na úhradu mýta,
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d) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov pod¾a
§ 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
e) nezadá do palubnej jednotky správny poèet náprav
vozidla tak, aby zodpovedal skutoènému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f) nezaregistruje do elektronického mýtneho systému
údaje pod¾a § 9 ods. 2 písm. c),
g) pouíva vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenèným
èíslom.
(2) Správneho deliktu sa dopustí správca výberu
mýta alebo poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta, ktorý poruí alebo nesplní povinnos ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným
predpisom.2)
(3) Správneho deliktu sa dopustí
a) notifikovaná osoba, ktorá
1. koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2. poruí povinnos pod¾a § 22 ods. 4 písm. b) a j),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na úèely doh¾adu nad posudzovaním pod¾a § 22.
(4) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) alebo
odseku 2 sa uloí pokuta vo výke od 1 500 eur do
10 000 eur.
(5) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
písm. e) sa uloí pokuta vo výke od 480 eur do 2 000
eur.
(6) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. c) alebo
písm. d) sa uloí pokuta vo výke od 30 eur do 200 eur.
(7) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. f) alebo
písm. g) sa uloí pokuta vo výke od 150 eur do 400 eur.
Ak spáchaním takéhoto správneho deliktu vznikne nedoplatok mýta, uloí sa pokuta vo výke od 480 eur do
2 000 eur.
(8) Za správny delikt pod¾a odseku 3 písm. a) prvého
bodu alebo písmena b) sa uloí pokuta vo výke od
50 000 eur do 500 000 eur. Za správny delikt pod¾a odseku 3 písm. a) druhého bodu sa uloí pokuta vo výke
od 5 000 eur do 100 000 eur.
(9) Za viac správnych deliktov pod¾a odseku 1 toho
istého prevádzkovate¾a vozidla spáchaných v priebehu
jedného kalendárneho dòa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloí pokuta pod¾a ustanovenia vzahujúceho sa na správny delikt najprísnejie
postihnute¾ný. Viaceré samostatné konania vedené
pod¾a prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je moné
spoji do jedného konania.
(10) O viacerých správnych deliktoch pod¾a odseku 1
toho istého prevádzkovate¾a spáchaných v priebehu
jedného kalendárneho dòa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloí osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených pod¾a vozidla, ktorým
bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania
o vetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovate¾a pod¾a odseku 1 spáchaných v priebehu jedného
kalendárneho dòa viacerými vozidlami nie je moné
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spoji do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnú jedným rozhodnutím.
(11) Správne delikty pod¾a odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovate¾ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania,
ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo bydlisko, ak
ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovate¾om vozidla
osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na konanie o správnom delikte pod¾a odseku
1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého dolo
k prvému zisteniu poruenia niektorej z povinností
spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa.
(12) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o správnom delikte pod¾a odseku 1 rozhoduje prísluný
okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte
pod¾a odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje
osobitný organizaèný útvar okresného úradu v sídle
kraja.
(13) Správne delikty pod¾a odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty pod¾a odseku 3 prejednáva
úrad.
(14) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa,
keï sa prísluný okresný úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti. Pri urèovaní výky pokuty sa prihliadne na závanos, spôsob, èas trvania a následky
poruenia povinnosti.
(15) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(16) Pokuty uloené za správne delikty pod¾a odseku 1 a 3 sú príjmom tátneho rozpoètu.
Osobitné ustanovenia
o správnych deliktoch prevádzkovate¾a
vozidla
§ 29
Rozkazné konanie
(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou pod¾a
§ 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru pod¾a odseku 2 (ïalej len
vykonaná kontrola) spáchanie správneho deliktu
pod¾a § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) a nie je dôvod na odloenie veci, bezodkladne bez ïalieho konania vydá rozkaz o uloení pokuty pod¾a odsekov 3 a 6.
(2) Správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 28
ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) mono prejedna a uloi zaò pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz
o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým
zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré pouíva správca výberu mýta, osoba poverená pod¾a § 12 ods. 2, osoby poverené výkonom kontroly
alebo Policajný zbor.
(3) Za správny delikt pod¾a 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke 1 500 eur.
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(4) Za správny delikt pod¾a § 28 ods. 1 písm. b) alebo
písm. e) sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke
480 eur.
(5) Za viac správnych deliktov pod¾a § 28 ods. 1
písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovate¾a vozidla
spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa tým
istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom
konaní uloí pokuta pod¾a ustanovenia vzahujúceho
sa na správny delikt najprísnejie postihnute¾ný. Viaceré samostatné konania vedené pod¾a prvej vety nie je
moné spoji do jedného konania.
(6) O viacerých správnych deliktoch pod¾a § 28 ods. 1
písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovate¾a spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa rôznymi
vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloí osobitne vo
viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených pod¾a vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o vetkých správnych deliktoch prevádzkovate¾a pod¾a § 28 ods. 1
písm. a), b) a e) spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa viacerými vozidlami nie je moné spoji do
jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych
deliktoch rozhodnú jedným rozhodnutím.
(7) Na rozkazné konanie o správnom delikte pod¾a
§ 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne prísluný okresný
úrad, v obvode ktorého má prevádzkovate¾ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo bydlisko, ak ide
o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovate¾om vozidla osoba
s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na rozkazné konanie o správnom delikte pod¾a
§ 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je okresný úrad v sídle kraja,
v obvode ktorého dolo k prvému zisteniu poruenia
niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného
kalendárneho dòa.
(8) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa prísluný okresný úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(9) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozkaz
o jej uloení nadobudol právoplatnos. Ak do 15 dní od
doruèenia rozkazu uhradí prevádzkovate¾ vozidla dve
tretiny z uloenej výky pokuty, pokuta sa povauje za
uhradenú v plnej výke.
(10) Pokuta pod¾a odsekov 3 a 4 a trovy konania pod¾a
§ 31 ods. 8 sa musia uhradi formou platby na platobný
úèet.52)
(11) Pokuty uloené v rozkaznom konaní sú príjmom
tátneho rozpoètu..
27. V § 30 ods. 1 písm. c) a e) sa slová pod¾a § 29
ods. 1 nahrádzajú slovami pod¾a § 9 ods. 1 a 2, § 10
ods. 5 alebo § 10 ods. 7.
28. V § 30 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová a údaj
o odloení veci sa zaznamená v evidencii pod¾a § 33.
29. V § 30 ods. 3 sa slová poruenie povinnosti pod¾a § 29 ods. 1 nahrádzajú slovami pod¾a § 9 ods. 1
a 2 a slová o poruení povinnosti pod¾a § 29 ods. 1
a údaje pod¾a § 33 ods. 2 sa nahrádzajú slovami a zá-
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znam o kontrole, ktorými sa preukazuje poruenie povinnosti.
30. § 31 a 32 vrátane nadpisu znejú:
§ 31
(1) Rozkaz vydaný pod¾a § 29 ods. 1 má rovnaké náleitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak.
Spolu s rozkazom sa prevádzkovate¾ovi vozidla zale aj
fotografia a záznam o kontrole pod¾a § 25 ods. 9, ktorými sa preukazuje poruenie povinnosti. Rozkaz nemono doruèi verejnou vyhlákou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla môe proti rozkazu poda
do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor okresnému
úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí
odôvodni. V odôvodnení uvedie prevádzkovate¾ vozidla
rozhodujúce skutoènosti, o ktoré opiera svoju obranu
proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveò oznaèí
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí
by prevádzkovate¾ vozidla v rozkaze pouèený. Ustanovenie § 19 ods. 3 veobecného predpisu o správnom konaní sa nepouije. Rozhodujúcou skutoènosou nie je
uvedenie vodièa, ktorý v èase poruenia povinnosti viedol vozidlo, alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za poruenie povinnosti.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náleitosti pod¾a odseku 2
a pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,
b) bola pokuta u uhradená.
(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz
nadobúda právoplatnos márnym uplynutím lehoty na
podanie odporu alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5) Vèasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a odseku 3, sa rozkaz zruuje v celom rozsahu a okresný úrad pokraèuje v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla, ak odsek 7 neustanovuje
inak; to platí aj v prípade, ak bol odpor podaný len proti
niektorému z viacerých výrokov uvedených v rozkaze.
(6) Prevádzkovate¾ovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu pod¾a § 28 ods. 1 písm. a), b)
alebo písm. e) nemono v konaní o správnom delikte vedenom po zruení rozkazu uloi vyiu pokutu, ne
bola uvedená v rozkaze.
(7) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody
pod¾a § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8) Prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorému je po podaní
odporu pod¾a odseku 2 uloená pokuta za správny delikt pod¾a § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e), okresný
úrad uloí povinnos uhradi tátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výke 30 eur. Úhrada
trov konania je príjmom tátneho rozpoètu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloenej pokuty.
(9) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí
odporu pod¾a odseku 4 a rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 6 môu obsahova namiesto odtlaèku
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úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla sa môe vies len v elektronickej
podobe.
§ 32
Vylúèenie súbených konaní
(1) Po zaèatí konania o priestupku vodièa pod¾a § 27
ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemono zaèa
konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla
pod¾a § 28 ods. 1 alebo § 29 alebo u v zaèatom konaní
pokraèova, ak ide o poruenie tej istej povinnosti
v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie
zastaví.
(2) Po zaèatí konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 28 ods. 1 alebo § 29 nemono zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27 ods. 1
písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) alebo u v zaèatom
konaní pokraèova, ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také
konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie zastaví.
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku pod¾a § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemono zaèa konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a
vozidla pod¾a § 28 ods. 1 a nemono zaèa ani rozkazné
konanie pod¾a § 29, ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také
konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie zastaví.
(4) Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 28 ods. 1 nemono
zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27 ods. 1
písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) a nemono zaèa ani
rozkazné konanie pod¾a § 29, ak ide o poruenie tej istej
povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa.
Ak také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad
konanie zastaví.
(5) Po právoplatnosti rozhodnutia vydaného v rozkaznom konaní pod¾a § 29 ods. 1 alebo ak bola vec odloená pod¾a § 30, nemono zaèa konanie pod¾a § 28
o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 28
ods. 1 a nemono zaèa ani konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j),
ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho
istého kalendárneho dòa. Ak také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie zastaví..
31. § 33 sa vypúa.
32. V § 34 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
33. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 36b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch
zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. januárom
2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; neskoria právna úprava sa pouije, ak je to pre páchate¾a
priestupku alebo správneho deliktu priaznivejie..
Èl. XIII
Zákon è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Prevádzkovate¾om vozidla je na úèely tohto zákona osoba zapísaná v osvedèení o evidencii èas I a èas II
ako drite¾ osvedèenia alebo takáto osoba zapísaná
v osvedèení o evidencii vydanom v cudzine, ak ïalej nie
je ustanovené inak..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
2. § 2 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Spôsob oznaèenia vymedzených úsekov ciest,
ktorých uívanie podlieha úhrade dia¾niènej známky
dopravnými znaèkami ustanoví veobecne záväzný
predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo)..
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9. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Na úèely tohto zákona sa ministerstvo obrany povauje za prevádzkovate¾a vozidla oslobodeného od úhrady dia¾niènej známky pod¾a odseku 1 písm. d)..
10. V § 7 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
11. V § 7 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
12. § 7 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady dia¾niènej známky elektronicky na úèely registrácie a kontroly registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady
dia¾niènej známky pod¾a odseku 1 písm. h) údaje o fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá
je drite¾om parkovacieho preukazu. Údaje sa poskytujú v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, èíslo
parkovacieho preukazu a dátum vydania parkovacieho
preukazu..
13. § 8 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Správca výberu úhrady dia¾niènej známky a osoba poverená pod¾a odseku 1 sú povinní na poiadanie
poskytnú ministerstvu a okresným úradom informácie zhromadené elektronickým zariadením pod¾a odseku 3 na plnenie úloh pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

3. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak bola dia¾nièná známka s mesaènou platnosou alebo dia¾nièná známka s 10-dòovou platnosou
zakúpená v decembri, táto dia¾nièná známka platí aj
v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti..

19a) Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 387/2015 Z. z. o jednotnom informaènom systéme
v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. V § 4 ods. 2 sa nad slovom súpravy vypúa odkaz 7. Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 7.

14. V § 9 ods. 5 písm. b) sa za slová okresným úradom vkladajú slová a orgánom Policajného zboru.

5. V § 6 ods. 1 druhej vete sa slová Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom
ministerstvo.
6. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Oslobodenie od úhrady dia¾niènej známky sa
vzahuje na prevádzkovate¾ov vozidiel pod¾a odseku 1
písm. e), f), h) a m), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady dia¾niènej známky pod¾a odseku 3. Ak vozidlá pod¾a odseku 1 písm. e),
f), h) a m), nie sú zaregistrované u správcu výberu
úhrady dia¾niènej známky pod¾a odseku 3, vzahuje sa
na prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla povinnos
pod¾a § 4..

15. § 9 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Dôkaz o poruení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 mono
poui aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku pod¾a
§ 10..
16. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodiè vozidla
alebo jazdnej súpravy pouije vymedzené úseky ciest
bez úhrady dia¾niènej známky.

Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodiè vozidla
alebo jazdnej súpravy pouije vymedzené úseky ciest
bez oznaèenia motorového vozidla platnou dia¾niènou
známkou v podobe papierovej nálepky.

7. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Drite¾
parkovacieho preukazu môe ma v rovnakom èase
oslobodené len jedno vozidlo alebo jazdnú súpravu..

(3) Za priestupok pod¾a odsekov 1 a 2 sa uloí pokuta
od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do
200 eur.

8. V § 7 ods. 4 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.

(4) Priestupok pod¾a odsekov 1 a 2 prejednáva prísluný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Poli-
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cajného zboru. Ak je páchate¾om priestupku osoba
s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na konanie o priestupku pod¾a odsekov 1 a 2 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého
dolo k zisteniu poruenia povinnosti pod¾a tohto zákona.
(5) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o priestupku pod¾a odsekov 1 a 2 rozhoduje prísluný
okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku pod¾a
odsekov 1 a 2 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizaèný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(6) Na priestupok a jeho prejednanie sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného
konania pod¾a § 87.
(7) Pokuty uloené za priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu..
17. V § 11 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
18. V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 6,
ktoré znejú:
(4) Za viac správnych deliktov pod¾a odseku 1 toho
istého prevádzkovate¾a vozidla spáchaných v priebehu
jedného kalendárneho dòa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloí len jedna
pokuta pod¾a odseku 2. Viaceré samostatné konania
vedené pod¾a prvej vety nie je moné spoji do jedného
konania.
(5) O viacerých správnych deliktoch pod¾a odseku 1
toho istého prevádzkovate¾a vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa rôznymi vozidlami sa
rozhodne a sankcia sa uloí osobitne vo viacerých
samostatných rozkazných konaniach vedených pod¾a
vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o vetkých správnych deliktoch prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa viacerými
vozidlami nie je moné spoji do jedného rozkazného
konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnú
jedným rozhodnutím.
(6) Na rozkazné konanie o správnom delikte je
miestne prísluný okresný úrad, v obvode ktorého má
prevádzkovate¾ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu,
miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovate¾om vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, miestne prísluným na rozkazné konanie
o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého dolo k prvému zisteniu poruenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dòa..
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
19. V § 11 odsek 7 znie:
(7) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa,
keï sa prísluný okresný úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti..
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20. § 13 a 14 vrátane nadpisu znejú:
§ 13
(1) Rozkaz vydaný pod¾a § 11 ods. 2 má rovnaké náleitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak.
Spolu s rozkazom sa prevádzkovate¾ovi vozidla zale aj
fotografia o poruení povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemono doruèi verejnou vyhlákou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla môe proti rozkazu poda
do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor okresnému
úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí
odôvodni. V odôvodnení uvedie prevádzkovate¾ vozidla
rozhodujúce skutoènosti, o ktoré opiera svoju obranu
proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveò oznaèí
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí
by prevádzkovate¾ vozidla v rozkaze pouèený. Ustanovenie § 19 ods. 3 veobecného predpisu o správnom konaní sa nepouije.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náleitosti pod¾a odseku 2
a pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,
b) bol podaný pod¾a odseku 7 a neobsahuje údaje o vodièovi pod¾a odseku 7,
c) bola pokuta u uhradená.
(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz
nadobúda právoplatnos márnym uplynutím lehoty na
podanie odporu alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5) Vèasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a odseku 3, sa rozkaz zruuje v celom rozsahu a okresný úrad pokraèuje v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla, ak v odseku 6 alebo
odseku 7 nie je ustanovené inak.
(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody
pod¾a § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7) Ak prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy
v odpore proti rozkazu o uloení pokuty za poruenie
povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 uvedie údaje o vodièovi, ktorý
viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v èase poruenia,
v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, okresný
úrad konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy preruí a zaène konanie
o priestupku vodièa pod¾a § 10. Ak v konaní o priestupku vodièa pod¾a § 10 okresný úrad v lehote ustanovenej
osobitným predpisom zistí, e nie je moné zisti skutoènosti svedèiace o tom, e skutok spáchala konkrétna osoba, priestupok nemono prejedna, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa
koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne pod¾a osobitného zákona,22) pokraèuje v konaní
o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla; inak okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8) Prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorému je po podaní
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odporu pod¾a odseku 2 uloená pokuta za správny delikt pod¾a § 11 ods. 1, okresný úrad uloí povinnos
uhradi tátu trovy spojené s prejednaním správneho
deliktu vo výke 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom tátneho rozpoètu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloenej pokuty.
(9) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí
odporu pod¾a odseku 4, rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o preruení konania pod¾a odseku 7 môu obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej
peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla sa môe vies len v elektronickej podobe.
§ 14
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(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola vodièovi vozidla uloená pokuta za priestupok pod¾a § 10,
nemono zaèa konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 11, ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak
také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad
konanie zastaví.
(4) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovate¾ovi vozidla uloená pokuta za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 11, nemono zaèa
konanie o priestupku vodièa pod¾a § 10, ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také konanie u bolo zaèaté, prísluný
okresný úrad konanie zastaví..
21. § 15 sa vypúa.
22. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Vylúèenie súbených konaní
(1) Po zaèatí konania o priestupku vodièa pod¾a § 10
nemono zaèa konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 11 alebo u v zaèatom konaní pokraèova, ak ide o poruenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také konanie
u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie zastaví.
(2) Po zaèatí konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 11 nemono zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 10 alebo u v zaèatom konaní pokraèova, ak ide o poruenie tej istej povinnosti
v priebehu toho istého kalendárneho dòa. Ak také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad konanie
zastaví.

§ 16a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch
zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. januárom
2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; neskoria právna úprava sa pouije, ak je to pre páchate¾a
priestupku alebo správneho deliktu priaznivejie..
Èl. XIV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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388
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004
Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 209/2007
Z. z., zákona è. 8/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z.,
zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 206/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. n) sa vypúa slovo právnická.
2. V § 3 ods. 3 písm. p) uvádzacej vete sa za slovo
emitenta, vkladajú slová ak § 45 ods. 4 neustanovuje
inak, a v bode 1b sa slová pod¾a osobitného zákona11c) nahrádzajú slovami zvolený z èlenských tátov, v ktorých sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; vo¾ba domovského
èlenského tátu platí dovtedy, kým si emitent nezvolil
nový domovský èlenský tát pod¾a tretieho bodu a nezverejnil svoju vo¾bu.
3. V § 3 ods. 3 sa písmeno p) dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
3. emitenta, ktorého cenné papiere u nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom èlenskom táte pod¾a bodu 1b, ale tieto cenné
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu v inom èlenskom táte alebo vo viacerých iných
èlenských tátoch, èlenský tát pod¾a druhého
bodu,.
4. V § 34 ods. 1 sa slovo piatich nahrádza slovom
desiatich.
5. V § 35 ods. 1 sa slovo dvoch nahrádza slovom
troch a slovo piatich sa nahrádza slovom desiatich.

Poznámka pod èiarou k odkazu 53e znie:

53e) § 20a a 20b zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona
è. 130/2015 Z. z..

7. V § 37a ods. 1 uvádzacej vete sa slová a 36 nahrádzajú slovami a 35.
8. V § 37a ods. 1 písm. b) sa za slová Európsku
centrálnu banku vkladá èiarka a slová Európsky nástroj finanènej stability a iný mechanizmus zriadený
s cie¾om zachova finanènú stabilitu európskej menovej únie poskytovaním doèasnej finanènej pomoci èlenským tátom, ktorých menou je euro,.
9. V § 37b sa vypúajú odseky 3 a 4.
10. V § 41 ods. 10 písm. a) druhom bode sa slová
rodné èíslo nahrádzajú slovami dátum narodenia
a vypúa sa bodkoèiarka a slová u zahraniènej osoby
sa namiesto rodného èísla uvádza dátum narodenia.
11. V § 41 ods. 11 úvodnej vete sa slová obchodných
dní, prièom táto lehota zaèína plynú nasledujúci deò
po dni, nahrádzajú slovami obchodných dní odo
dòa, a v písmene b) sa slová je informovaná nahrádzajú slovom dozvie.
12. § 41 sa dopåòa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
(20) Odseky 1 a 2 sa nevzahujú na hlasovacie práva
obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi a banky alebo zahraniènej banky vedené v obchodnej knihe,58aa) ak hlasovacie
práva
a) nepresahujú 5 %,
b) spojené s akciami vedenými v obchodnej knihe sa
nevykonávajú ani inak nepouívajú na zasahovanie
do riadenia emitenta.
(21) Odseky 1 a 2 sa nevzahujú ani na hlasovacie
práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizaèné úèely pod¾a osobitného predpisu,58ab) ak hlasovacie
práva spojené s týmito akciami sa nevykonávajú a nepouívajú na zasahovanie do riadenia emitenta..
Poznámky pod èiarou k odkazom 58aa a 58ab znejú:

6. § 36 znie:
§ 36
Emitent je povinný zverejni roènú správu o platbách
orgánom verejnej moci53e) najneskôr do iestich mesiacov po skonèení kadého hospodárskeho roka a zabezpeèi, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej
poèas desiatich rokov..

58aa) § 39 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska è. 23/2014, ktorým
sa ustanovujú národné vo¾by pre intitúcie pod¾a osobitného predpisu (oznámenie è. 405/2014 Z. z.).
58ab
) Nariadenie Komisie (ES) è. 2273/2003 z 22. decembra
2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokia¾ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finanèných nástrojov
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 6, Ú. v. EÚ L 336,
23. 12. 2003)..
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13. V § 42 ods. 12 sa slová ods. 10 nahrádzajú slovami ods. 11.

ciami vzahujúcimi sa na toho istého emitenta podkladového finanèného nástroja.

14. V § 43 odsek 1 znie:
(1) Ustanovenia § 41 ods. 1 a 9 sa vzahujú aj na
osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drí
a) finanèné nástroje ku dòu splatnosti, z ktorých vyplýva oprávnenie alebo rozhodnutie tejto osoby na
základe zmluvy pod¾a rozhodného práva z vlastného
podnetu nadobúda akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ktoré boli vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu a ak poèet hlasovacích práv v priamej drbe alebo v nepriamej drbe osoby spolu s poètom hlasovacích práv vzahujúcich sa na finanèné nástroje
v priamej drbe alebo v nepriamej drbe dosiahne,
presiahne alebo klesne pod limity pod¾a § 41 ods. 1,
b) finanèné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale vzahujú sa na akcie uvedené v písmene a)
a majú podobný ekonomický úèinok ako finanèné
nástroje uvedené v písmene a) bez oh¾adu na to, èi
zakladajú právo na doruèenie, a ak poèet hlasovacích práv v priamej drbe alebo v nepriamej drbe
osoby spolu s poètom hlasovacích práv vzahujúcich
sa na finanèné nástroje v priamej drbe alebo v nepriamej drbe dosiahne, presiahne alebo klesne pod
limity pod¾a § 41 ods. 1..

(9) Ustanovenia § 41 ods. 4, 6, 18 a 20, § 42 ods. 1 a 3
sa na oznamovacie povinnosti pod¾a odsekov 1 a 8
vzahujú primerane..

15. V § 43 ods. 2 sa za slová osobitného predpisu58a)
vkladá èiarka a slová ktoré mono vyrovna doruèením
alebo v hotovosti,.
16. § 43 sa dopåòa odsekmi 6 a 9, ktoré znejú:
(6) Oznámenie pod¾a § 41 ods. 2 zahàòa èlenenie
pod¾a druhu finanèných nástrojov v drbe pod¾a odseku 1 písm. a) a finanèných nástrojov v drbe pod¾a odseku 1 písm. b), prièom sa rozliuje medzi finanènými
nástrojmi, ktoré zakladajú právo na doruèenie, a finanènými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v hotovosti.
(7) Oznámenie pod¾a odsekov 1 a 3 musí obsahova
poèet hlasovacích práv v èlenení na poèet hlasovacích
práv spojených s akciami dranými pod¾a § 41 ods. 1
a 9 a poèet hlasovacích práv týkajúcich sa finanèných
nástrojov pod¾a odseku 1. Hlasovacie práva týkajúce sa
finanèných nástrojov, ktoré u boli oznámené pod¾a odseku 1, sa oznámia znovu, ak osoba získala podkladové
akcie a ich získanie má za následok, e celkový poèet
hlasovacích práv spojených s akciami vydanými rovnakým emitentom dosiahne alebo presiahne limity pod¾a
§ 41 ods. 1.
(8) Poèet hlasovacích práv sa vypoèíta so zrete¾om na
celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú podkladom
daného finanèného nástroja okrem situácie, keï finanèný nástroj umoòuje výluène vyrovnanie v hotovosti, prièom sa poèet hlasovacích práv vypoèíta na základe faktoru delta,58aa) a to vynásobením menovitej
hodnoty podkladových akcií faktorom delta daného finanèného nástroja. Na tento úèel drite¾ zdruuje
a oznamuje vetky finanèné nástroje v rámci toho istého emitenta podkladového finanèného nástroja. Na výpoèet hlasovacích práv sa zoh¾adnia len dlhé pozície.
Dlhé pozície sa vzájomne nezapoèítajú s krátkymi pozí-

17. V § 45 odsek 4 znie:
(4) Ak si emitent zvolí domovský èlenský tát emitenta pod¾a § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejni túto
skutoènos rovnako ako regulovanú informáciu
a oznámi ju Národnej banke Slovenska, príslunému
orgánu domovského èlenského tátu a prísluným orgánom vetkých hostite¾ských èlenských tátov. Emitent si môe zvoli len jeden èlenský tát, prièom táto
jeho vo¾ba je platná najmenej poèas troch rokov okrem
situácie, ak u jeho cenné papiere nie sú ïalej prijaté
na obchodovanie na iadnom regulovanom trhu v èlenských tátoch alebo ak sa zaène na emitenta vzahova
§ 3 ods. 3 písm. p) prvý a tretí bod poèas uvedeného
trojroèného obdobia. Ak emitent do troch mesiacov odo
dòa prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na
regulovanom trhu nezverejní svoj domovský èlenský
tát pod¾a § 3 ods. 3 písm. p), domovským èlenským
tátom je èlenský tát, v ktorom sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak
sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na
regulovaných trhoch, ktoré sa nachádzajú v rámci viacerých èlenských tátov, tieto èlenské táty sú domovskými èlenskými tátmi emitenta, ak si emitent následne nevyberie jeden domovský èlenský tát a nezverejní
ho..
18. § 48 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu
evidenciu regulovaných informácií na úèely európskeho elektronického miesta prístupu vytvoreného a prevádzkovaného Európskym orgánom doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)..
19. V § 49 ods. 1 sa vypúajú slová § 36 ods. 1 a 3,
a slová § 37b ods. 1 a 3 sa nahrádzajú slovami § 37b
ods. 1 a 2.
20. V § 49 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
21. V § 60 ods. 1 písmeno e) znie:
e) uloi pokutu právnickej osobe a do 10 000 000 eur
alebo do 5 % celkového roèného obratu pod¾a poslednej roènej úètovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo do výky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa
zabránilo v dôsledku poruenia, ak ich mono urèi,
pod¾a toho, ktorá suma je vyia; ak je právnická
osoba materskou spoloènosou alebo dcérskou spoloènosou materskej spoloènosti, ktorá musí zostavova konsolidovanú úètovnú závierku, celkovým
roèným obratom je obrat alebo zodpovedajúci druh
príjmov pod¾a poslednej konsolidovanej roènej úètovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoloènosti,.
22. V § 60 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
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h) vyda vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu
a povahu zistených nedostatkov,
i) uloi pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo
do výky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku
zistených nedostatkov, ak ich mono urèi, pod¾a
toho, ktorá suma je vyia..

prostriedku uplatnenom voèi uloeniu týchto sankcií
a o rozhodnutí o opravnom prostriedku..

23. § 60 sa dopåòa odsekmi 7 a 13, ktoré znejú:
(7) Národná banka Slovenska zoh¾adòuje pri urèovaní druhu a výky sankcií vetky okolnosti, a to najmä
a) závanos a trvanie poruenia,
b) mieru zodpovednosti osoby,
c) finanènú silu zodpovednej osoby pod¾a celkového
roèného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo
roèného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d) výku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je moné ich urèi,
e) straty tretích strán spôsobené poruením, ak je
moné ich urèi,
f) úroveò spolupráce zodpovednej osoby s Národnou
bankou Slovenska,
g) predchádzajúce poruenia, ktorých sa dopustila
zodpovedná osoba.

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016

(8) Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách pod¾a odsekov 1 a 4 Národná banka Slovenska
zverejòuje na svojom webovom sídle najmenej poèas
piatich rokov, a to bezodkladne potom, ako bola osoba
o uloení opatrenia na nápravu alebo o uloení pokuty
informovaná.
(9) Národná banka Slovenska pod¾a odseku 8 zverejòuje najmä informácie o druhu uloeného opatrenia
na nápravu a o uloenej pokute, povahe poruenia,
zverejòuje tie obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresu
trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uloené.
(10) Informácie pod¾a odseku 9 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané. Národná banka Slovenska je oprávnená odloi zverejnenie informácie pod¾a odseku 8, ak
existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finanèných trhov alebo prebiehajúceho vyetrovania, a to a
dovtedy, kým nepominú tieto dôvody.
(11) Národná banka Slovenska je tie oprávnená odloi zverejnenie informácie pod¾a odseku 8 alebo ju
zverejni anonymne, ak existuje odôvodnené riziko
spôsobenia neprimeranej kody právnickej osobe alebo
fyzickej osobe.
(12) Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému pod¾a
odseku 8 podaný opravný prostriedok, Národná banka
Slovenska uvedie túto informáciu súèasne so zverejnením pod¾a odseku 8 alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak bol podaný po zverejnení pod¾a odseku 8.
(13) Národná banka Slovenska oznámi Európskej
komisii a Európskemu orgánu doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uloení kadej sankcie voèi osobe pod¾a § 58 ods. 1, ktorá nebola
zverejnená pod¾a odsekov 10 a 11, o kadom opravnom

24. Za § 68f sa vkladá § 68g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 68g

Na emitenta, ktorý si zvolil domovský èlenský tát
pod¾a § 3 ods. 3 písm. p) a uvedenú skutoènos oznámil
Národnej banke Slovenska alebo príslunému orgánu
domovského èlenského tátu pred nadobudnutím
úèinnosti právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho transparentnos informácií o emitentoch, sa
nevzahuje § 45 ods. 4 tretia veta..
25. Príloha sa dopåòa dvanástym bodom, ktorý znie:
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ
z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii poiadaviek na transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papieroch alebo
ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie
2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie urèitých ustanovení smernice
2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013)..
Èl. II
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákon
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z., zákona
è. 323/2015 Z. z., zákona è. 359/2015 Z. z., zákona
è. 361/2015 Z. z. a zákona è. 375/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 105 ods. 3 druhej vete sa vypúajú slová alebo centrálny depozitár.
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2. Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 105c
Prepojenie centrálnych depozitárov
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5. V § 134 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) Národnému bezpeènostnému úradu na úèely vykonávania bezpeènostných previerok pod¾a osobitného predpisu.97a).
6. Za § 173v sa vkladá § 173w, ktorý znie:

Úèet majite¾a, klientský úèet alebo drite¾ský úèet,
ktorý pod¾a § 105, 105a a 106 zriadil centrálny depozitár pre iného centrálneho depozitára, sa povauje za
tandardné prepojenie90ab) medzi centrálnymi depozitármi. Ak je pre centrálny depozitár zriadený drite¾ský
úèet, údaje o majite¾ovi cenného papiera sú vedené
v jeho evidencii vedenej pod¾a § 105, 105a, 105b a 106..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90ac znie:

90ac) Èl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc
98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) è. 236/2012
(Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014)..

3. V § 125d ods. 5 písmeno c) znie:
c) pre emitentov cenných papierov so sídlom v neèlenskom táte, ktorí nie sú uvedení v písmene b), èlenský tát, v ktorom je urèená verejná ponuka cenných papierov po prvýkrát po 26. novembri 2013
alebo v ktorom je podaná prvá iados o prijatie na
obchodovanie na regulovanom trhu, prièom nie je
dotknuté právo emitenta urèi si domovský èlenský
tát, ak domovský èlenský tát nebol urèený jeho
vo¾bou alebo pod¾a osobitného predpisu.104).
Poznámka pod èiarou k odkazu 104 znie:

§ 173w
Do doby, kým nie je vytvorený a uvedený do prevádzky systém pre technické spracovanie údajov na úèely
evidencie nezaradeného úètu pod¾a § 173v ods. 1, sa
ustanovenia § 173v ods. 1 druhej vety a ods. 2 a 4 neuplatòujú a na nezaradený úèet majite¾a sa vzahujú
ustanovenia o úète majite¾a..
7. Príloha sa dopåòa 29. bodom, ktorý znie:
29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ
z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii poiadaviek na transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo
ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie
2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie urèitých ustanovení smernice
2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013)..

104) § 3 ods. 3 písm. p) tretí bod zákona è. 429/2002 Z. z. v znení
zákona è. 388/2015 Z. z..

Èl. III

4. V § 132b ods. 1 sa slová roèné finanèné správy
nahrádzajú slovami regulované informácie.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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389
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996
Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 546/2010 Z. z., zákona è. 193/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 197/2012 Z. z., zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 357/2013 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z., zákona è. 172/2015 Z. z. a zákona
è. 361/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. V § 66 ods. 3 sa za slová akciovej spoloènosti
vkladajú slová alebo jednoduchej spoloènosti na akcie.
7. Za § 66b sa vkladá § 66c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 66c
Dohody medzi spoloèníkmi
(1) Písomnou dohodou medzi spoloèníkmi si môu
strany dohodnú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich úèasti na spoloènosti, a to najmä
a) spôsob a podmienky výkonu práv spojených s úèasou na spoloènosti,
b) spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoloènosti,
c) podmienky a rozsah úèasti na zmenách základného
imania a
d) ved¾ajie dojednania súvisiace s prevodom úèasti na
spoloènosti.
(2) Rozpor rozhodnutia orgánu spoloènosti s dohodou medzi spoloèníkmi nespôsobuje jeho neplatnos..
8. V § 67i ods. 1 sa za slová akciová spoloènos
vkladá èiarka a slová jednoduchá spoloènos na akcie.
9. V § 69 ods. 6 písm. f) sa slová spoloènos s ruèením obmedzeným alebo akciová spoloènos nahrádzajú slovami spoloènos s ruèením obmedzeným, akciová spoloènos alebo jednoduchá spoloènos na akcie.
10. V § 69b ods. 4 sa za slovo formu vkladajú slová
jednoduchá spoloènos na akcie,.

1. V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová Akciová spoloènos, vkladajú slová jednoduchá spoloènos na akcie, a v tretej vete sa za slová akciovej spoloènosti,
vkladajú slová jednoduchej spoloènosti na akcie,.

11. V § 69b ods. 8 v prvej vete a v § 88a ods. 3 v prvej
vete sa slovo alebo nahrádza èiarkou a za slová akciová spoloènos sa vkladajú slová alebo jednoduchá
spoloènos na akcie.

2. V § 40 ods. 2 prvej vete sa za slová akciovej spoloènosti, vkladajú slová jednoduchej spoloènosti na
akcie, a v druhej vete sa za slová akciová spoloènos,
vkladajú slová jednoduchá spoloènos na akcie,.

12. V prvej hlave druhej èasti sa za piaty diel vkladá
nový iesty diel, ktorý vrátane nadpisov znie:

3. V § 56 ods. 1 druhej vete sa slovo a nahrádza
èiarkou a za slová akciová spoloènos sa vkladajú slová a jednoduchá spoloènos na akcie..
4. V § 58 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová akciovej spoloènosti sa vkladajú slová  a v jednoduchej spoloènosti na akcie..
5. V § 59b ods. 4 sa za slová akciovej spoloènosti
vkladajú slová a jednoduchej spoloènosti na akcie.

DIEL VI
JEDNODUCHÁ SPOLOÈNOS NA AKCIE
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 220h
(1) Jednoduchá spoloènos na akcie je spoloènos,
ktorej základné imanie je rozvrhnuté na urèitý poèet
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akcií s urèitou menovitou hodnotou. Spoloènos zodpovedá za poruenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neruèí za záväzky spoloènosti.
(2) Obchodné meno spoloènosti musí obsahova
oznaèenie jednoduchá spoloènos na akcie alebo
skratku j. s. a..
(3) Ak sa v tomto diele neustanovuje inak, pouijú sa
na jednoduchú spoloènos na akcie primerane ustanovenia piateho dielu tejto èasti zákona o akciovej spoloènosti.
(4) Ustanovenia § 155 ods. 1, 5 a 6, § 161d ods. 2,
§ 178 ods. 7, § 191, 193, 196, § 200 ods. 1 druhej vety
a tretej vety a odseky 5 a 6 a osobitné ustanovenia o verejnej akciovej spoloènosti sa na jednoduchú spoloènos na akcie nepouijú.
§ 220i
Osobitné ustanovenia o akciách spoloènosti
(1) Akcie spoloènosti môu ma len zaknihovanú podobu a môu znie len na meno. S akciami spoloènosti
sú spojené práva akcionára ako spoloèníka podie¾a sa
pod¾a zákona a stanov spoloènosti na jej riadení, zisku
a na likvidaènom zostatku po zruení spoloènosti s likvidáciou.
(2) Zakladate¾ská listina, zakladate¾ská zmluva alebo stanovy spoloènosti môu urèi, e menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii
eur a eurocentov.
(3) Spoloènos môe vydáva kmeòové akcie a akcie
s osobitnými právami. Osobitné práva môu spoèíva
najmä v urèení
a) rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidaènom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty
akcií k menovitej hodnote akcií vetkých akcionárov; rozsah nároku môe by urèený najmä ako pevný, prednostný, podriadený,
b) poètu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výke základného imania,
c) rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoloènosti.
(4) Ak spoloènos vydá akcie s osobitnými právami,
musia obsahova oznaèenie ich druhu, ich poètu a odkaz na ustanovenie stanov, v ktorom sú upravené osobitné práva. Akcie, s ktorými sú spojené rovnaké osobitné práva, tvoria jeden druh akcií. S akciami
s rovnakou menovitou hodnotou môu by spojené rôzne osobitné práva.
(5) Spoloènos môe vydáva akcie, s ktorými nie sú
spojené hlasovacie práva, len ak je aspoò s jednou akciou spoloènosti spojené hlasovacie právo.
(6) Súd aj bez návrhu zruí spoloènos a nariadi jej
likvidáciu, ak spoloènos nemá aspoò jedného akcionára, ktorý je majite¾om akcie, s ktorou sú spojené hlasovacie práva, alebo v spoloènosti nemono hlasovacie
práva vykonáva.
(7) Ak sa pod¾a tohto zákona na valnom zhromadení
o urèitej záleitosti vyaduje hlasovanie pod¾a druhu
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akcií, majite¾ akcií bez hlasovacieho práva je oprávnený
o tejto záleitosti na valnom zhromadení hlasova.
§ 220j
Register akcionárov
Spoloènos zabezpeèuje vedenie registra akcionárov,
ktorý nahrádza zoznam akcionárov pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov.
Obmedzenie a vylúèenie
prevodite¾nosti akcií
§ 220k
(1) Stanovy môu obmedzi alebo vylúèi prevodite¾nos akcií alebo niektorých druhov akcií spoloènosti.
(2) Ustanovenia stanov, týkajúce sa obmedzenia alebo vylúèenia prevodite¾nosti akcií a podmienok odkúpenia týchto akcií spoloènosou, sa môu zmeni iba so
súhlasom dvojtretinovej väèiny hlasov akcionárov,
ktorí sú majite¾mi týchto akcií.
(3) Právny úkon, ktorým sa akcie previedli v rozpore
s obmedzením alebo vylúèením pod¾a odseku 1, je neplatný.
§ 220l
Vylúèenie prevodite¾nosti akcií
(1) Ak je prevodite¾nos akcií alebo niektorého druhu
akcií vylúèená, uplynutím tyroch rokov od splatenia
ich emisného kurzu vzniká akcionárovi právo poadova odkúpenie týchto akcií spoloènosou. Stanovy
môu urèi kratiu dobu.
(2) Právo poadova od spoloènosti odkúpenie akcií,
ktorých prevodite¾nos je vylúèená, sa nepremlèuje.
§ 220m
Obmedzenie prevodite¾nosti akcií
(1) Ak stanovy podmienia prevodite¾nos akcií súhlasom spoloènosti, musia ustanovi aj dôvody, pre ktoré
spoloènos môe alebo musí odmietnu udelenie súhlasu alebo je súhlas povinná udeli, a lehotu, do ktorej je
spoloènos povinná rozhodnú o iadosti akcionára na
udelenie súhlasu, a rozhodnutie oznámi akcionárovi.
(2) O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje
predstavenstvo, ak stanovy neurèujú, e o òom rozhoduje iný orgán spoloènosti. Ak stanovy urèujú, e
o udelení súhlasu rozhoduje valné zhromadenie, stanovy nemusia urèi dôvody, pre ktoré spoloènos môe
alebo musí odmietnu udelenie súhlasu alebo je súhlas
povinná udeli.
(3) Ak prísluný orgán spoloènosti v lehote urèenej
stanovami nerozhodne o iadosti akcionára o udelenie
súhlasu alebo neoznámi svoje rozhodnutie akcionárovi, platí, e bol súhlas udelený.
(4) Ak spoloènos odmietla udeli súhlas na prevod
akcií a povinnos odmietnu súhlas na prevod akcií nevyplývala zo stanov alebo zo zákona, vzniká akcionáro-
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vi právo poadova odkúpenie týchto akcií spoloènosou. Právo na odkúpenie akcií môe akcionár uplatni
do jedného mesiaca odo dòa oznámenia o odmietnutí
udelenia súhlasu na prevod akcií spoloènosou akcionárovi, inak zaniká.
(5) Ak spoloènos odmietla udeli súhlas na prevod
akcií v rozpore so zákonom alebo so stanovami, môe sa
akcionár do jedného roka namiesto odkúpenia akcií
domáha voèi spoloènosti, aby prejav vôle spoloènosti
bol nahradený súdnym rozhodnutím.
(6) Spoloènos zodpovedá za kodu, ktorá vznikne
akcionárovi poruením povinnosti udeli súhlas na
prevod akcií. Ak stanovy neurèujú inak, nárok akcionára na náhradu kody pod¾a predchádzajúcej vety nezaniká, ak akcionár uplatní právo pod¾a odseku 4 alebo
odseku 5.
§ 220n
Odkúpenie akcií spoloènosou
(1) Ak akcionárovi vzniklo právo poadova odkúpenie akcií spoloènosou a akcionár o odkúpenie akcií
spoloènos poiada, je spoloènos povinná akcie za primeranú cenu odkúpi.
(2) Podrobnosti o spôsobe urèenia primeranej ceny
a podmienky odkúpenia akcií spoloènosou urèia stanovy.
(3) Rozhodujúcim dòom na urèenie primeranej ceny
akcií je deò doruèenia iadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií, inak deò doruèenia iadosti akcionára o odkúpenie akcií.
§ 220o
Vylúèenie práva poadova
odkúpenie akcií spoloènosou
(1) Právo akcionára poadova odkúpenie akcií spoloènosou nemono vykona, ak
a) vlastné imanie spoloènosti by v dôsledku odkúpenia
akcií bolo niie ako hodnota základného imania
spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne ïalími
fondmi vytváranými spoloènosou, ktoré sa pod¾a
zákona alebo stanov nesmú poui na plnenie akcionárom, zníená o hodnotu nesplateného základného
imania, ak táto hodnota ete nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe pod¾a osobitného zákona,
b) spoloènos je v kríze, úpadku alebo v dôsledku odkúpenia akcií by sa do krízy alebo úpadku dostala,
c) spoloènos by v dôsledku odkúpenia akcií nemala
aspoò jedného akcionára.
(2) Pri odkúpení akcií v rozpore s odsekom 1 sa § 67k
pouije primerane.
§ 220p
Zriadenie niektorých práv k akciám
s obmedzenou alebo vylúèenou prevodite¾nosou
(1) Ak je prevodite¾nos akcií obmedzená, vyaduje
sa splnenie podmienok prevodite¾nosti aj na zriadenie
zmluvného záloného práva, predkupného práva, prá-
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va prida sa k prevodu akcií a práva poadova prevod
akcií.
(2) Ak je prevodite¾nos akcií podmienená súhlasom
spoloènosti, na udelenie súhlasu na zriadenie práv
pod¾a odseku 1 platí § 220m primerane. Ak bol súhlas
spoloènosti udelený pri zriadení práv pod¾a odseku 1,
pri výkone týchto práv sa súhlas spoloènosti nevyaduje.
(3) Práva pod¾a odseku 1 mono zriadi na akciách,
ktorých prevodite¾nos bola vylúèená, ak vzniklo právo
na odkúpenie akcií spoloènosou pod¾a § 220l ods. 1
a ak na ich zriadenie spoloènos udelila súhlas. Na
udelenie súhlasu spoloènosti platí § 220m primerane.
§ 220q
Smr akcionára, konkurz na majetok akcionára
a exekúcia postihujúca akcie s obmedzenou
alebo vylúèenou prevodite¾nosou
(1) Stanovy môu dedenie akcií alebo niektorých
druhov akcií vylúèi, ak nejde o spoloènos s jediným
akcionárom. Ak je dedenie vylúèené, smrou akcionára
prechádzajú akcie tohto akcionára na spoloènos.
(2) Ak je prevodite¾nos akcií vylúèená alebo podmienená súhlasom spoloènosti, vyhlásením konkurzu na
majetok akcionára alebo doruèením exekuèného príkazu spoloènosti postihujúceho takéto akcie, prechádzajú akcie na spoloènos.
(3) Prechodom akcií na spoloènos vzniká spoloènosti povinnos zaplati primeranú hodnotu akcií. Ustanovenie § 61 ods. 3 sa na splatnos primeranej hodnoty
akcií pouije primerane.
§ 220r
Osobitné ustanovenia týkajúce sa akcií
pre zamestnancov a iné fyzické osoby
vykonávajúce èinnos pre spoloènos
(1) Spoloènos môe upisova akcie vytvárajúce jej
základné imanie za podmienok ustanovených zákonom, ak
a) upisovanie akcií schváli valné zhromadenie, ktoré
zároveò urèí podmienky, za ktorých môe spoloènos akcie vytvárajúce jej základné imanie upísa,
najmä najvyiu menovitú hodnotu akcií, ktoré
môe spoloènos upísa, a lehotu, poèas ktorej môe
spoloènos akcie upísa, tá nesmie presiahnu
18 mesiacov,
b) akcie sú urèené na prevod na zamestnancov spoloènosti a na iné fyzické osoby podnikajúce na základe
ivnostenského oprávnenia alebo na základe iného
ne ivnostenského oprávnenia, ktorých výsledky
èinnosti pre spoloènos sú predmetom práv duevného vlastníctva; akcie upísané spoloènosou sa
musia previes do piatich rokov od ich upísania spoloènosou,
c) upísaním akcií neklesne vlastné imanie spoloènosti
pod hodnotu základného imania spolu s rezervným
fondom (§ 217), prípadne ïalími fondmi vytváranými spoloènosou povinne pod¾a zákona, zníenú
o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto
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hodnota ete nie je zahrnutá v aktívach uvedených
v súvahe pod¾a osobitného zákona a
d) súèet ich menovitých hodnôt nepresiahne 20 % základného imania spoloènosti.
(2) Predstavenstvo je povinné zabezpeèi splnenie
podmienok pod¾a ustanovení odseku 1 písm. b), c) a d).
(3) Stanovy môu urèi, e ustanovenie odseku 1
písm. a) sa nepouije; v takom prípade musia stanovy
urèi podmienky, za ktorých môe spoloènos akcie vytvárajúce jej základné imanie upísa, najmä najvyiu
menovitú hodnotu akcií, ktoré môe spoloènos upísa,
a lehotu nie dlhiu ako 18 mesiacov, poèas ktorej môe
spoloènos akcie upísa.
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b) navrhované základné imanie,
c) poèet akcií, ich menovitú hodnotu; ak sa majú vyda
akcie rôznych druhov, ich názov,
d) emisný kurz, za ktorý spoloènos akcie vydáva,
e) poèet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
f) urèenie predmetu nepeòaného vkladu a urèenie
peòanej sumy, v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava na plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladate¾ upísal, ak sa zakladate¾ zaväzuje vloi do spoloènosti nepeòaný vklad,
g) urèenie správcu vkladov pod¾a § 60 ods. 1,
h) rozhodnutie o zaloení spoloènosti,
i) rozhodnutie o schválení stanov spoloènosti,
j) rozhodnutie o èlenoch orgánov spoloènosti, ktorých
je pod¾a stanov oprávnené voli valné zhromadenie.

(4) Prevod akcií upísaných spoloènosou na iné osoby, ako pod¾a odseku 1 písm. b), je moný iba za kúpnu
cenu vo výke ich menovitej hodnoty, spolu s emisným
áiom, s dohodnutou výhradou vlastníctva k akciám,
inak je prevod neplatný.

(2) Súèasou zakladate¾skej zmluvy alebo zakladate¾skej listiny sú stanovy spoloènosti.

(5) Pri upísaní akcií vytvárajúcich základné imanie
spoloènosti v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 a 3 sa
ustanovenia § 161 ods. 2 a 5 pouijú primerane.

Stanovy

§ 220s
(1) Stanovy môu urèi, e ustanovenie § 161a ods. 2
písm. a) sa nepouije na nadobudnutie vlastných akcií
spoloènosti na úèel ich prevodu na osoby uvedené v § 220r
ods. 1 písm. b). Takto nadobudnuté akcie sa musia previes do piatich rokov od ich nadobudnutia spoloènosou.
(2) Obmedzenie a vylúèenie prevodite¾nosti akcií na
základe stanov sa nevzahuje na nadobúdanie vlastných akcií pod¾a odseku 1.
(3) Stanovy môu urèi, e ustanovenie § 161e ods. 2
sa primerane vzahuje aj na fyzické osoby pod¾a § 220r
ods. 1 písm. b).
Oddiel 2
Zaloenie a vznik spoloènosti
§ 220t
(1) Spoloènos môe zaloi jedna osoba alebo viacero
osôb.
(2) Hodnota základného imania spoloènosti musí by
aspoò 1 euro.
(3) Spoloènos nemôe by zaloená na základe výzvy
na upisovanie akcií.
(4) Pred vznikom spoloènosti musí by upísaná celá
hodnota základného imania a splatené vetky vklady.
(5) Zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina
sa musí vyhotovi vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.
§ 220u
Zakladate¾ská zmluva
(1) Zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina
musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (èinnosti),

§ 220v

(1) Ak spoloènos vydáva akcie rôznych druhov, stanovy musia obsahova okrem náleitostí pod¾a § 173
ods. 1 aj oznaèenie vydávaných druhov akcií, urèenie
obsahu práv spojených s jednotlivými druhmi akcií
a spôsob ich výkonu.
(2) Obmedzenia výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musia vzahova v rovnakom rozsahu na vetky akcie rovnakého druhu.
Oddiel 3
Ved¾ajie dojednania k akcionárskej zmluve
§ 220w
(1) V dohode akcionárov pod¾a § 66c (ïalej len akcionárska zmluva) môu akcionári jednoduchej spoloènosti na akcie dohodnú právo
a) prida sa k prevodu akcií,
b) poadova prevod akcií,
c) poadova nadobudnutie akcií.
(2) Podpisy na akcionárskej zmluve sa musia úradne
osvedèi. Akcionárska zmluva nenadobudne úèinnos
skôr ako dòom úradného osvedèenia pravosti podpisov
zmluvných strán.
(3) Právo prida sa k prevodu akcií a právo poadova
prevod akcií môu by dohodnuté aj ako práva, ktoré
vznikajú registráciou pod¾a osobitného predpisu. V takom prípade sa na ich zriadenie vyaduje notárska zápisnica.
(4) Právo prida sa k prevodu akcií a právo poadova
prevod akcií, ktoré boli registrované pod¾a osobitného
predpisu, sa nepremlèujú a v rozsahu stanovenom
týmto zákonom pôsobia pri prevode akcií na základe
zmluvy aj voèi právnym nástupcom majite¾a akcií,
s ktorými je spojená povinnos zodpovedajúca týmto
právam; ak ich oprávnený nevykoná, zostávajú mu zachované aj voèi právnemu nástupcovi majite¾a akcií,
s ktorými je spojená povinnos zodpovedajúca týmto
právam.
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(5) S právami pod¾a odseku 1 mono naklada len zároveò s dotknutými akciami.
(6) S jednou akciou môe by spojené len jedno predkupné právo, jedno právo prida sa k prevodu, jedno
právo poadova prevod a jedno právo poadova nadobudnutie akcií. Z jedného predkupného práva, jedného
práva prida sa k prevodu, jedného práva poadova
prevod a jedného práva poadova nadobudnutie akcií
môe by oprávnených viacero osôb. Èasti akcionárskej zmluvy, na ktorých základe má vzniknú ïalie
právo v rozpore s obmedzeniami pod¾a tohto odseku, sú
neplatné.
(7) Ak bolo na akcie, s ktorými je spojená povinnos
zodpovedajúca právu prida sa k prevodu akcií alebo
právu poadova prevod akcií, registrovanému pod¾a
osobitného predpisu, zriadené zmluvné záloné právo
alebo takéto akcie sa stali predmetom zabezpeèovacieho prevodu práva s písomným súhlasom oprávneného
akcionára, verite¾ môe vykona tieto zabezpeèovacie
práva bez oh¾adu na existenciu povinnosti zodpovedajúcej takýmto právam. Tieto práva prevodom na nadobúdate¾a akcií na základe výkonu záloného práva alebo zabezpeèovacieho prevodu práva zanikajú.
(8) Ustanovenia § 289 a 292 sa na ustanovenia akcionárskej zmluvy, ktoré upravujú práva pod¾a odseku 1, nepouijú.
(9) Právo prida sa k prevodu akcií a právo poadova
prevod akcií, ktoré boli registrované pod¾a osobitného
predpisu, zanikajú
a) ak sa vykonali,
b) zánikom akcií, s ktorými sú spojené,
c) uplynutím èasu, na ktorý boli zriadené,
d) registráciou vzdania sa práva,
e) registráciou dohody oprávneného a povinného,
f) zmenou právnej formy spoloènosti,
g) zlúèením alebo splynutím spoloènosti, ak právnym
nástupcom nie je jednoduchá spoloènos na akcie,
h) nadobudnutím akcií z konkurznej podstaty alebo
v exekúcii,
i) iným spôsobom uvedeným v zákone alebo dohodnutým v akcionárskej zmluve.
§ 220x
Právo prida sa k prevodu akcií
(1) Právo prida sa k prevodu akcií oprávòuje akcionára (oprávnený) previes svoje akcie zároveò s akciami
iného akcionára (povinný).
(2) Právu prida sa k prevodu akcií zodpovedá povinnos povinného, ktorý sa zaviazal, e pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umoní zároveò previes
akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
(3) Dojednanie o práve prida sa k prevodu akcií musí
obsahova
a) urèenie podmienok na jeho výkon,
b) urèenie rozsahu alebo spôsob urèenia rozsahu,
v akom ho oprávnený môe vykona,
c) lehotu alebo spôsob urèenia lehoty, v ktorej ho mono po splnení podmienok pod¾a písmena a) vykona.
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(4) Povinný je pred prevodom svojich akcií na základe
zmluvy povinný informova tretiu osobu o existencii
a podmienkach práva prida sa k prevodu akcií.
(5) Ak bolo poruené právo prida sa k prevodu akcií
registrované pod¾a osobitného predpisu
a) môe sa oprávnený domáha, aby tretia osoba, ktorá
nadobudla akcie povinného, nadobudla dotknuté
akcie oprávneného za podmienok, za ktorých nadobudla akcie od povinného,
b) môe sa oprávnený domáha, aby povinný nadobudol dotknuté akcie od oprávneného za podmienok,
za ktorých previedol svoje akcie na tretiu osobu,
c) oprávnenému zostane právo prida sa k prevodu akcií zachované, ak neuplatní práva pod¾a písmen a)
a b).
(6) Ak ide o právo prida sa k prevodu akcií, ktoré nebolo registrované pod¾a osobitného predpisu, oprávnený má právo pod¾a odseku 5 písm. b).
(7) Právo pod¾a odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 zanikne, ak ho oprávnený neuplatní do jedného roka od
prevodu akcií povinného na tretiu osobu.
§ 220y
Právo poadova prevod akcií
(1) Právo poadova prevod akcií oprávòuje akcionára (oprávnený) poadova od iného akcionára (povinný), aby zároveò s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie.
(2) Právu poadova prevod akcií zodpovedá povinnos povinného, ktorý sa zaviazal, e zároveò s prevodom akcií oprávneného na základe zmluvy prevedie
svoje akcie na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
(3) Dojednanie o práve poadova prevod akcií musí
obsahova
a) urèenie podmienok na jeho výkon a
b) urèenie rozsahu alebo spôsob urèenia rozsahu,
v akom ho oprávnený môe vykona.
(4) Ak sú splnené podmienky na výkon práva poadova prevod akcií, ktoré bolo registrované pod¾a osobitného predpisu, a kúpna cena pre povinného je zloená
do notárskej úschovy alebo je v prospech povinného otvorený neodvolate¾ný akreditív a splnenie týchto podmienok osvedèil notár, oprávnený môe dotknuté akcie
povinného previes na tretiu osobu, konajúc v mene
a na úèet povinného.
(5) Ak bolo poruené právo poadova prevod akcií,
ktoré nebolo registrované pod¾a osobitného predpisu,
a) nadobúdate¾ akcií sa môe domáha, aby povinný na
neho previedol dotknuté akcie v súlade s právom poadova prevod akcií, a to za podmienok, za ktorých
nadobudol akcie oprávneného, alebo
b) nadobúdate¾ovi akcií zostane právo poadova prevod akcií zachované.
(6) Právo pod¾a odseku 5 písm. a) zanikne, ak ho nadobúdate¾ akcií neuplatní do jedného roka od prevodu
akcií oprávneného.
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§ 220z
Právo poadova nadobudnutie akcií
(1) Právo poadova nadobudnutie akcií oprávòuje
akcionára (oprávnený) urèi cenu jednej akcie a iada
od iného akcionára (povinný), aby na neho previedol
akcie za takto urèenú cenu. Za oprávneného sa povauje akcionár, ktorý ako prvý doruèí svoj návrh s urèením ceny za jednu akciu inému akcionárovi.
(2) Ak povinný predloený návrh oprávneného neprijme v lehote a spôsobom urèeným v akcionárskej zmluve, platí, e je za rovnakých podmienok povinný nadobudnú akcie od oprávneného.
(3) Dojednanie o práve poadova nadobudnutie akcií musí obsahova urèenie podmienok na jeho výkon.
(4) Ak povinný v súlade s podmienkami výkonu práva poadova nadobudnutie akcií neuzavrie zmluvu
o nadobudnutí akcií oprávneného, mono sa do jedného roka domáha na súde, aby prejav vôle povinného
bol nahradený súdnym rozhodnutím.
Oddiel 4
Orgány spoloènosti
Valné zhromadenie
§ 220za
(1) O záleitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromadenia,
mono rozhodnú len za úèasti a so súhlasom vetkých
akcionárov spoloènosti, ktorí sú oprávnení hlasova.
(2) Na rozhodnutie valného zhromadenia o zmene
práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevodite¾nosti akcií sa vyaduje súhlas najmenej
dvojtretinovej väèiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia
tieto akcie. Pravos podpisu predsedu valného zhromadenia musí by úradne osvedèená.
(3) Na schválenie rozhodnutia valného zhromadenia o zmene stanov, zvýení alebo zníení základného
imania, o poverení predstavenstva na zvýenie základného imania pod¾a § 210, vydaní prioritných dlhopisov
alebo vymenite¾ných dlhopisov, zruení spoloènosti
alebo zmene právnej formy je potrebná najmenej dvojtretinová väèina hlasov prítomných akcionárov. Pravos podpisu predsedu valného zhromadenia musí by
úradne osvedèená.
(4) Ak tento zákon vyaduje pri rozhodnutiach valného zhromadenia úradné osvedèenie pravosti podpisu
predsedu valného zhromadenia, rozhodnutie jediného
akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného
zhromadenia musí ma úradné osvedèenie pravosti
podpisu jediného akcionára; ustanovenie § 190 platí
primerane.
§ 220zb
(1) Stanovy môu urèi, e akcionári môu prija rozhodnutia aj mimo valného zhromadenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré vetkým akcionárom zale predstavenstvo.
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(2) Návrh rozhodnutia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie
návrhu,
b) lehotu na doruèenie vyjadrenia akcionára, ktorá je
30 dní, ak stanovy neurèujú inak; lehota zaèína plynú oznámením návrhu rozhodnutia akcionárovi
spôsobom urèeným v stanovách, inak doruèením,
c) podklady potrebné na schválenie rozhodnutia,
d) ïalie informácie a prílohy pod¾a stanov.
(3) Ak akcionár v lehote pod¾a odseku 2 písm. b) nedoruèí súhlas s návrhom rozhodnutia, platí, e s návrhom rozhodnutia nesúhlasí.
(4) Predstavenstvo oznámi výsledky hlasovania do
15 dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 2 písm. b), ak
stanovy neurèujú kratiu lehotu.
(5) Väèina, ktorou sa prijíma navrhované rozhodnutie, sa poèíta z celkového poètu hlasov prislúchajúcich vetkým akcionárom.
(6) Ak tento zákon vyaduje pri rozhodnutiach valného zhromadenia úradné osvedèenie pravosti podpisu
predsedu valného zhromadenia, úradne sa osvedèí
pravos podpisov èlenov predstavenstva.
§ 220zc
Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo je tatutárnym orgánom spoloènosti, ktorý riadi èinnos spoloènosti a koná v jej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o vetkých záleitostiach
spoloènosti, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromadenia alebo
iného orgánu spoloènosti. Ak stanovy neurèia inak, je
oprávnený kona v mene spoloènosti kadý èlen predstavenstva. Èlenovia predstavenstva a spôsob, akým
konajú v mene spoloènosti, sa zapisuje do obchodného
registra. Ak môu v mene spoloènosti kona len niektorí z nich, uvedie sa to v obchodnom registri.
(2) Stanovy môu urèi, e
a) funkèné obdobie èlenov predstavenstva nie je obmedzené,
b) dohody medzi èlenom predstavenstva a spoloènosou podliehajú súhlasu valného zhromadenia, dozornej rady alebo iného orgánu spoloènosti.
(3) Ak predstavenstvo zistí, e strata spoloènosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo
to mono predpoklada, bez zbytoèného odkladu o tom
informuje akcionárov.
(4) Ak spoloènos nezriadila dozornú radu, majú akcionári právo nad rámec práva poadova informácie
a vysvetlenia pod¾a § 180 ods. 1, ako aj právo písomne
poadova od predstavenstva informácie o záleitostiach spoloènosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, èi je spoloènos povinná poadovanú
informáciu poskytnú.
§ 220zd
Èlenovia predstavenstva sú povinní písomne informova spoloènos, ak budú
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a) vo vlastnom mene alebo na vlastný úèet uzaviera
obchody, ktoré súvisia s podnikate¾skou èinnosou
spoloènosti,
b) sprostredkúva pre iné osoby obchody spoloènosti,
c) zúèastòova sa na podnikaní inej spoloènosti ako
spoloèník s neobmedzeným ruèením,
d) vykonáva èinnos ako tatutárny orgán alebo èlen
tatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej
osoby s podobným predmetom podnikania, ibae ide
o spoloènos, na ktorej podnikaní sa zúèastòuje spoloènos, ktorej tatutárneho orgánu je èlenom.
§ 220ze
Dozorná rada
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spoloènosti z dôvodov a za podmienok ustanovených
v zákone, zakladate¾skej listine, zakladate¾skej zmluve,
alebo v stanovách.
Splynutie alebo zlúèenie spoloènosti
§ 220zi
(1) Okrem osobitostí týkajúcich sa práva na podiel
na zisku pod¾a § 218a ods. 1 písm. e) musí zmluva
o zlúèení alebo zmluva o splynutí obsahova aj osobitné
ustanovenia týkajúce sa práv akcionárov spoloènosti
podie¾ajúcej sa na splynutí alebo zlúèení.

(1) Stanovy môu urèi, e sa zriaïuje dozorná rada
spoloènosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutoèòovanie podnikate¾skej èinnosti spoloènosti. Èlenov dozornej rady volí a odvoláva
valné zhromadenie spoloènosti.

(2) Prílohou zmluvy o zlúèení a zmluvy o splynutí
musí by aj akcionárska zmluva, ak akcionári v nástupnickej alebo zanikajúcej spoloènosti takúto zmluvu uzavreli. Akcionári, ktorých akcionárska zmluva zaväzuje, ju na výzvu predstavenstva bezodkladne
predloia spoloènosti. Akcionárska zmluva nemusí by
uloená v zbierke listín.

(2) Pre èlenov dozornej rady sa ustanovenie § 220zc
ods. 2 písm. b) pouije rovnako.

§ 220zj

Oddiel 5
Zmena základného imania
§ 220zf
(1) Zvýenie základného imania upísaním nových
akcií na základe verejnej výzvy sa nepripúa.
(2) Stanovy môu urèi, e ustanovenie § 202 ods. 1
prvej a druhej vety sa nepouijú. V takom prípade sa na
zvýenie základného imania vyaduje dvojtretinová
väèina vetkých akcionárov bez oh¾adu na druh akcií.
(3) Stanovy môu obmedzi alebo vylúèi právo majite¾ov akcií alebo niektorých druhov akcií na prednostné upisovanie akcií na zvýenie základného imania.
(4) Ak sa majú akcie vyda osobám pod¾a § 220r
ods. 1 písm. b), ustanovenia § 203 ods. 1 druhej vety,
§ 204 ods. 1 a § 204a ods. 7 sa pouijú primerane.
§ 220zg
Stanovy môu urèi, e ustanovenie § 211 ods. 1 sa
nepouije. V tomto prípade sa na prijatie rozhodnutia
o zníení základného imania vyaduje dvojtretinová
väèina vetkých akcionárov bez oh¾adu na druh akcií.
Oddiel 6
Zruenie spoloènosti
§ 220zh
(1) Okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoloènos
zruuje
a) rozhodnutím súdu pod¾a ustanovenia odseku 2,
b) z dôvodov uvedených v zakladate¾skej listine, zakladate¾skej zmluve alebo v stanovách.
(2) Akcionári, a ak to ustanovuje zakladate¾ská listina, zakladate¾ská zmluva alebo stanovy, aj èlenovia
predstavenstva, sa môu na súde domáha zruenia

Na zaloenie nástupníckej spoloènosti, ktorá je jednoduchou spoloènosou na akcie, sa primerane pouije
ustanovenie § 220t; ustanovenie § 59 ods. 3 sa nepouije, ak bola vypracovaná písomná správa nezávislého
experta pod¾a § 218a ods. 3 a § 163 ods. 1 písm. e) a g).
§ 220zk
Zlúèenie jednoduchej spoloènosti na akcie a akciovej
spoloènosti, pri ktorom jednoduchá spoloènos na akcie zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoloènos, sa pripúa.
§ 220zl
Zmena právnej formy spoloènosti
Jednoduchá spoloènos na akcie môe zmeni právnu formu len na akciovú spoloènos. Obchodná spoloènos alebo drustvo nemôe zmeni právnu formu na
jednoduchú spoloènos na akcie.
Èl. II
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
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520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z.,
132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z.,
352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z.,
371/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z.
117/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z.,
323/2015 Z. z., zákona è. 359/2015 Z. z.,
361/2015 Z. z., zákona è. 375/2015 Z. z. a
380/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

 ) § 155 a 159 a § 220h a 220i Obchodného zákonníka..

2. Za § 107c sa vkladajú § 107d a 107n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 107d
Register akcionárov jednoduchej
spoloènosti na akcie
(1) Register akcionárov jednoduchej spoloènosti na
akcie je zoznam zákonom ustanovených údajov o zákonom ustanovených osobách (ïalej len zapísaná osoba)
a o skutoènostiach, ktoré sa týkajú jednoduchej spoloènosti na akcie (ïalej len register akcionárov). Údaje zapísané v registri akcionárov (ïalej len zapísané údaje)
sa okrem rodného èísla akcionára zverejòujú.
(2) Register akcionárov obsahuje tieto údaje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta,
b) ISIN, druh a menovitú hodnotu akcií, poèet kusov
akcií danej emisie a dátum vydania emisie, osobitne
pre kadú emisiu akcií emitenta,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, ak sa líi od obchodného mena, dátum narodenia, rodné èíslo, trvalý pobyt a miesto podnikania,
ak sa líi od trvalého bydliska, a identifikaèné èíslo
akcionára, ktorý je fyzickou osobou podnikate¾om,
d) u kadého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu,
menovitej hodnote a poète kusov akcií, ktorých je
majite¾om, a dátume nadobudnutia týchto akcií.
(3) Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejòovanie zapísaných údajov zabezpeèuje centrálny
depozitár, ktorý vedie register emitenta, v súlade
s ustanoveniami tohto zákona a Obchodného zákonníka. Údaje z registra akcionárov zverejòuje centrálny
depozitár na svojom webovom sídle.
(4) Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných
údajov zabezpeèuje centrálny depozitár na základe informácií z evidencie vedenej centrálnym depozitárom
alebo z evidencie vedenej èlenmi.
(5) Centrálny depozitár je povinný na písomnú iados právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda aktuálny výpis z registra akcionárov alebo potvrdenie o tom,
e v registri akcionárov urèitý zápis nie je.
(6) Centrálny depozitár je povinný na písomnú iados právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda úplný
výpis z registra akcionárov, ktorý obsahuje kadú zmenu v registri akcionárov od zápisu emitenta do registra
akcionárov vrátane dátumu úèinnosti týchto zmien
a dátumu ich zápisu do registra akcionárov.
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(7) Aktuálny výpis z registra akcionárov a úplný výpis z registra akcionárov obsahuje údaje, ktoré sa zverejòujú. To neplatí, ak aktuálny výpis z registra akcionárov alebo úplný výpis z registra akcionárov poaduje
jednoduchá spoloènos na akcie, ktorej sa výpis týka
alebo akcionár jednoduchej spoloènosti na akcie, ktorej sa výpis týka v èasti, ktorá sa týka tohto akcionára.
Register práv akcionárov
jednoduchej spoloènosti na akcie
§ 107e
Právo prida sa k prevodu akcií a právo poadova
prevod akcií mono registrova iba vo vzahu k akciám
jednoduchej spoloènosti na akcie.
Register práv prida sa k prevodu akcií
§ 107f
(1) Právo prida sa k prevodu akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa
vzahuje právo prida sa k prevodu akcií (ïalej len register práv prida sa k prevodu akcií).
(2) Register práv prida sa k prevodu akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3) Registráciou práva prida sa k prevodu akcií sa
rozumie vykonanie prísluného zápisu v registri práv
prida sa k prevodu akcií.
(4) Právo prida sa k prevodu akcií sa mení registráciou zmeny práva prida sa k prevodu akcií v registri
práv prida sa k prevodu akcií.
(5) Právo prida sa k prevodu akcií zaniká v súlade
s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107g
(1) Register práv prida sa k prevodu akcií obsahuje
tieto údaje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta,
b) údaje o povinnom a oprávnenom z práva prida sa
k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, oznaèenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, poètu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania
emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa
vzahuje právo prida sa k prevodu akcií,
c) èas, na ktorý sa právo prida sa k prevodu akcií zriaïuje, alebo údaj o tom, e sa zriaïuje na neurèitý èas,
d) dátum registrácie práva prida sa k prevodu akcií
v registri práv prida sa k prevodu akcií.
(2) Údaje zapísané v registri práv prida sa k prevodu
akcií okrem rodného èísla a dátumu narodenia akcionára zverejòuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3) Centrálny depozitár je povinný na písomnú iados
a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda jej aktuálny výpis z registra práv prida sa k prevodu akcií,
ktorý obsahuje zverejnené údaje pod¾a § 107g ods. 2
alebo potvrdenie o tom, e vo vzahu k akciám emi-
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tenta nie je registrované právo prida sa k prevodu
akcií,
b) jednoduchej akciovej spoloènosti, ktorej sa výpis
týka alebo akcionára jednoduchej akciovej spoloènosti, ktorej sa výpis týka v èasti, ktorá sa týka tohto
akcionára, vyda aktuálny výpis z registra práv prida sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje údaje pod¾a
§ 107g ods. 1.
§ 107h
Registrácia práva prida sa k prevodu akcií
(1) Centrálny depozitár zaregistruje právo prida sa
k prevodu akcií na základe príkazu na registráciu práva prida sa k prevodu akcií.
(2) Príkaz na registráciu práva prida sa k prevodu
akcií môe da
a) oprávnený z práva prida sa k prevodu akcií,
b) povinný z práva prida sa k prevodu akcií.
(3) Príkaz na registráciu práva prida sa k prevodu
akcií musí obsahova tieto údaje:
a) oznaèenie centrálneho depozitára alebo èlena, ktorému sa príkaz dáva,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta,
c) údaje o povinnom a oprávnenom z práva prida sa
k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d) oznaèenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a poètu
kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie
akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzahuje
právo prida sa k prevodu akcií,
e) èas, na ktorý sa právo prida sa k prevodu akcií zriaïuje, alebo údaj o tom, e sa zriaïuje na neurèitý èas.
(4) Prílohou príkazu na registráciu práva prida sa
k prevodu akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody
akcionárov, ktorou sa zakladá právo prida sa k prevodu akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahova
náleitosti pod¾a odseku 3 písm. b), c), d) a e) a musí by
podpísané povinným z práva prida sa k prevodu akcií,
ako aj oprávneným z práva prida sa k prevodu akcií,
prièom podpisy sa musia osvedèi.
(5) Ak príkaz na registráciu práva prida sa k prevodu akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo
nebola predloená príloha pod¾a odseku 4, centrálny
depozitár zápis do registra práv prida sa k prevodu akcií nevykoná.
(6) Príkaz na registráciu práva prida sa k prevodu
akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje
o majite¾ovi akcie evidované na úète majite¾a vedenom
centrálnym depozitárom, alebo èlenovi, ak sú údaje
o majite¾ovi akcie evidované na úète majite¾a vedenom
èlenom. Èlen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva prida sa k prevodu akcií bezodkladne postúpi tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpeèí jeho registráciu.
(7) Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva prida sa k prevodu akcií v registri práv prida sa
k prevodu akcií bezodkladne zaeviduje túto skutoènos
aj na úète majite¾a akcie, ak sa úèet majite¾a vedie
v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto sku-
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toènos èlenovi, u ktorého sa vedie úèet majite¾a akcie.
Èlen je povinný po oznámení centrálneho depozitára
o vykonaní registrácie práva prida sa k prevodu akcií
v registri práv prida sa k prevodu akcií bezodkladne
zaevidova túto skutoènos na príslunom úète.
(8) Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva prida sa k prevodu akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov
týka, je povinná da príkaz na zmenu registrácie v registri práv prida sa k prevodu akcií bezodkladne odo
dòa, keï nastala skutoènos, z ktorej vyplýva zmena
údajov o práve prida sa k prevodu akcií. Ak nemono
urèi osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnos povinný z práva prida sa k prevodu akcií. Ak
sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné poda
viaceré osoby, povauje sa táto povinnos za splnenú,
ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva prida sa
k prevodu akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení pod¾a odseku 4, povinná osoba musí doloi písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej
zmluvy obsahuje údaje a podpisy pod¾a odseku 4. Na
registráciu zmeny údajov sa pouijú ustanovenia odsekov 2 a 6.
(9) Po zániku práva prida sa k prevodu akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv
prida sa k prevodu akcií. Výmaz sa vykoná tak, e centrálny depozitár zapíe do registra práv prida sa k prevodu akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva prida
sa k prevodu akcií je povinný da príkaz na registráciu
výmazu práva prida sa k prevodu akcií z registra práv
prida sa k prevodu akcií bezodkladne po zániku tohto
práva. Povinný z práva prida sa k prevodu akcií môe
da príkaz na registráciu výmazu práva prida sa k prevodu akcií z registra práv prida sa k prevodu akcií, je
vak povinný súèasne predloi písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva prida sa k prevodu akcií
alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva prida
sa k prevodu akcií.
(10) Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej pod¾a § 99, centrálny depozitár vykoná výmaz práva prida sa k prevodu akcií k tomuto
cennému papieru z registra práv prida sa k prevodu
akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný
túto skutoènos oznámi povinnému a oprávnenému
na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej
akciovej spoloènosti.
(11) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva
prida sa k prevodu akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo
ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107i
Registrácia prevodu akcií zapísaných
v registri práv prida sa k prevodu akcií
(1) Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri
práv prida sa k prevodu akcií sa primerane vzahujú
ustanovenia § 22 a 27.
(2) Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných
v registri práv prida sa k prevodu akcií podaný prevod-
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com, ktorý je povinný z práva prida sa k prevodu akcií,
centrálny depozitár alebo èlen vykoná v prípade, ak
prevodca predloí súèasne s týmto príkazom
a) písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva
prida sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva prida sa k prevodu akcií s týmto prevodom súhlasí, alebo
b) písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva
prida sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva prida sa k prevodu akcií potvrdzuje, e mu bolo
umonené previes akcie, ku ktorým je zaregistrované právo prida sa k prevodu akcií v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy, alebo
c) písomné vyhlásenie podpísané povinným z práva
prida sa k prevodu akcií, v ktorom povinný vyhlasuje, e oprávnenému z práva prida sa k prevodu akcií
umonil previes akcie v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy.
(3) V prípade písomného vyhlásenia obsahujúceho
súhlas oprávneného z práva prida sa k prevodu akcií
zostáva oprávnenému právo prida sa k prevodu akcií
zachované.
(4) Prevod akcií zapísaných v registri práv prida sa
k prevodu akcií zapíe centrálny depozitár do registra
práv prida sa k prevodu akcií. Èlen je povinný o výkone
prevodu akcií bezodkladne informova centrálneho depozitára, ktorý zabezpeèí registráciu tejto zmeny v registri práv prida sa k prevodu akcií.
(5) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva
poadova prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo
ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil.
Register práv poadova prevod akcií
§ 107j
(1) Právo poadova prevod akcií vzniká registráciou
tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzahuje právo poadova prevod akcií (ïalej len register
práv poadova prevod akcií).
(2) Register práv poadova prevod akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3) Registráciou práva poadova prevod akcií sa rozumie vykonanie prísluného zápisu v registri práv poadova prevod akcií.
(4) Právo poadova prevod akcií sa mení registráciou zmeny práva poadova prevod akcií v registri práv
poadova prevod akcií.
(5) Právo poadova prevod akcií zaniká v súlade
s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107k
(1) Register práv poadova prevod akcií obsahuje
tieto údaje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta,
b) údaje o povinnom a oprávnenom z práva poadova
prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, oznaèenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, poè-
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tu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie
akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzahuje
právo poadova prevod akcií,
c) èas, na ktorý sa právo poadova prevod akcií zriaïuje, alebo údaj o tom, e sa zriaïuje na neurèitý èas,
d) dátum registrácie práva poadova prevod akcií v registri práv poadova prevod akcií.
(2) Údaje zapísané v registri práv poadova prevod
akcií okrem rodného èísla a dátumu narodenia akcionára zverejòuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3) Centrálny depozitár je povinný na písomnú iados
a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda jej aktuálny výpis z registra práv poadova prevod akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje pod¾a § 107k ods. 2 alebo potvrdenie o tom, e vo vzahu k akciám emitenta
nie je registrované právo poadova prevod akcií,
b) jednoduchej akciovej spoloènosti, ktorej sa výpis
týka, alebo akcionára jednoduchej akciovej spoloènosti, ktorej sa výpis týka v èasti, ktorá sa týka tohto
akcionára, vyda aktuálny výpis z registra práv poadova prevod akcií, ktorý obsahuje údaje pod¾a
§ 107k ods. 1.
§ 107l
Registrácia práva poadova prevod akcií
(1) Centrálny depozitár zaregistruje právo poadova
prevod akcií na základe príkazu na registráciu práva
poadova prevod akcií.
(2) Príkaz na registráciu práva poadova prevod akcií môe da
a) oprávnený z práva poadova prevod akcií,
b) povinný z práva poadova prevod akcií.
(3) Príkaz na registráciu práva poadova prevod akcií musí obsahova tieto údaje:
a) oznaèenie centrálneho depozitára alebo èlena, ktorému sa príkaz dáva,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta,
c) údaje o povinnom a oprávnenom z práva poadova
prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d) oznaèenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a poètu
kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie
akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzahuje
právo poadova prevod akcií,
e) èas, na ktorý sa právo poadova prevod akcií zriaïuje, alebo údaj o tom, e sa zriaïuje na neurèitý èas.
(4) Prílohou príkazu na registráciu práva poadova
prevod akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody
akcionárov, ktorou sa zakladá právo poadova prevod
akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahova náleitosti pod¾a odseku 3 písm. b) a e) a musí by podpísané povinným z práva poadova prevod akcií, ako aj
oprávneným z práva poadova prevod akcií, prièom
podpisy musia by úradne osvedèené.
(5) Ak príkaz na registráciu práva poadova prevod
akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predloená príloha pod¾a odseku 4, je neplatný
a centrálny depozitár zápis do registra práv poadova
prevod akcií nevykoná.
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(6) Príkaz na registráciu práva poadova prevod
akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje
o majite¾ovi akcie evidované na úète majite¾a vedenom
centrálnym depozitárom, alebo èlenovi, ak sú údaje
o majite¾ovi akcie evidované na úète majite¾a vedenom
èlenom. Èlen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva poadova prevod akcií bezodkladne postúpi
tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpeèí
jeho registráciu.
(7) Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva poadova prevod akcií v registri práv poadova prevod akcií bezodkladne zaeviduje túto skutoènos aj na
úète majite¾a akcie, ak sa úèet majite¾a vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutoènos èlenovi, u ktorého sa vedie úèet majite¾a akcie. Èlen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní
registrácie práva poadova prevod akcií v registri práv
poadova prevod akcií bezodkladne zaevidova túto
skutoènos na príslunom úète.
(8) Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva poadova prevod akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov
týka, je povinná da príkaz na zmenu registrácie v registri práv poadova prevod akcií bezodkladne odo dòa,
keï nastala skutoènos, z ktorej vyplýva zmena údajov
o práve poadova prevod akcií. Ak nemono urèi osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnos povinný z práva poadova prevod akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné poda viaceré osoby,
povauje sa táto povinnos za splnenú, ak ju splní jedna
z nich. Ak sa zmena práva poadova prevod akcií týka
údajov uvedených v písomnom potvrdení pod¾a odseku 4, povinná osoba musí doloi písomné potvrdenie
o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy pod¾a odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa pouijú ustanovenia odsekov 2 a 6.
(9) Po zániku práva poadova prevod akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv poadova prevod akcií. Výmaz sa vykoná tak, e centrálny depozitár zapíe do registra práv poadova prevod akcií
dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva poadova prevod
akcií je povinný da príkaz na registráciu výmazu práva
poadova prevod akcií z registra práv poadova prevod
akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva poadova prevod akcií môe da príkaz na registráciu výmazu práva poadova prevod akcií z registra práv
poadova prevod akcií, je vak povinný súèasne predloi písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva
poadova prevod akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva poadova prevod akcií.
(10) Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej pod¾a § 99, centrálny depozitár vykoná výmaz práva poadova prevod akcií k tomuto
cennému papieru z registra práv poadova prevod akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto
skutoènos oznámi povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoloènosti.
(11) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva
poadova prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo
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ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107m
Registrácia prevodu akcií zapísaných
v registri práv poadova prevod akcií
(1) Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri
práv poadova prevod akcií sa primerane vzahujú
ustanovenia § 22 a 27.
(2) Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných
v registri práv poadova prevod akcií môe oprávnený
poda v mene povinného ako prevodcu; centrálny depozitár alebo èlen príkaz vykoná, ak oprávnený súèasne
s týmto príkazom predloí osvedèenie notára pod¾a osobitného predpisu.90b)
(3) Prevod akcií zapísaných v registri práv poadova
prevod akcií zapíe centrálny depozitár do registra práv
poadova prevod akcií. Èlen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informova centrálneho depozitára, ktorý zabezpeèí registráciu tejto zmeny v registri
práv poadova prevod akcií.
(4) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva
poadova prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo
ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107n
Spoloèné ustanovenia k akciám
jednoduchej spoloènosti na akcie, registru
akcionárov a registrom práv akcionárov
jednoduchej spoloènosti na akcie
(1) Údaje o akciách vydaných jednoduchou akciovou
spoloènosou môe centrálny depozitár vies iba na
úète majite¾a alebo na klientskom úète èlena.
(2) Zapísané údaje sú úèinné voèi tretím osobám ich
zverejnením. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáe,
e tretia osoba o týchto údajoch vedela. Zapísaná osoba
sa vak nemôe na tieto údaje odvoláva voèi tretím
osobám do 15 dní odo dòa ich zverejnenia, ak tretie
osoby preukáu, e o nich nemohli vedie.
(3) Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými
údajmi, nemono voèi tretím osobám namieta zverejnené znenie. Tretie osoby sa môu odvoláva na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáe, e tretím
osobám boli známe zapísané údaje.
(4) Tretie osoby sa vdy môu odvoláva na obsah
údajov, ktoré ete neboli zapísané do registra akcionárov, okrem prípadu, ak ich úèinky nastanú a zápisom
do registra akcionárov.
(5) Ak je nesúlad medzi údajmi zverejnenými o zahraniènej osobe v Slovenskej republike a údajmi zverejnenými o zahraniènej osobe v táte, v ktorom má sídlo,
mono sa odvoláva na údaje zverejnené o zahraniènej
osobe v Slovenskej republike..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90b znie:

90b) § 3 ods. 1 písm. a) zákona è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Èl. III
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona
è. 272/2015 Z. z. a zákona è. 361/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) pri jednoduchej spoloènosti na akcie výka základného imania, rozsah jeho splatenia, poèet, druh,
forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúèenie
alebo obmedzenie prevodite¾nosti akcií na meno, ak
je prevodite¾nos týchto akcií vylúèená alebo obmedzená; ak má spoloènos jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára,.
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
2. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová zakladate¾ov akciovej spoloènosti vkladajú slová alebo jednoduchej
spoloènosti na akcie.
3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová akciovej spoloènosti vkladá èiarka a slová jednoduchej spoloènosti
na akcie.
Èl. IV
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 188/2012 Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona
è. 135/2013 Z. z., zákona è. 318/2013 Z. z., zákona
è. 463/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 364/2014 Z. z., zákona
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è. 180/2014 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z., zákona è. 61/2015 Z. z., zákona
è. 62/2015 Z. z., zákona è. 79/2015 Z. z., zákona
è. 140/2015 Z. z., zákona è. 176/2015 Z. z., zákona
è. 253/2015 Z. z., zákona è. 361/2015 Z. z., zákona
è. 375/2015 Z. z. a zákona è. 378/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 2 písm. g) prvom bode sa za slová akciovej spoloènosti vkladajú slová a jednoduchej spoloènosti na akcie a slovo ktorú sa nahrádza slovom
ktoré.
2. V § 41 ods. 7 tvrtej vete sa za slová akciovej spoloènosti na spoloènos s ruèením obmedzeným alebo
na drustvo vkladá èiarka a slová jednoduchej spoloènosti na akcie na akciovú spoloènos.
Èl. V
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 436/2013 Z. z., zákona
è. 495/2013 Z. z., zákona è. 310/2014 Z. z., zákona
è. 311/2014 Z. z., zákona è. 14/2015 Z. z., zákona
è. 336/2015 Z. z., zákona è. 353/2015 Z. z. a zákona
è. 378/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová akciovej spoloènosti
vkladajú slová alebo jednoduchej spoloènosti na akcie.
Èl. VI
Zákon è. 7/2005 o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z., zákona è. 520/2005 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z., zákona è. 117/2015 Z. z. a zákona
è. 282/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 2 sa za slovo obmedzeným na vetkých miestach vkladá èiarka a slová jednoduchou
spoloènosou na akcie.
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2. V § 93 ods. 1 sa v prvej vete za slová nie je viazaný
vkladajú slová právom prida sa k prevodu akcií, právom poadova prevod akcií, právom poadova nadobudnutie akcií a.
Èl. VII
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 62/2015 Z. z., zákona è. 336/2015 Z. z. a zákona
è. 358/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 9 ods. 2 písm. m) druhom bode sa za slová akciová spoloènos vkladajú slová jednoduchá spoloènos
na akcie, a slovo obmedzením sa nahrádza slovom
obmedzeným.
Èl. VIII
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
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na è. 394/2011 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 373/2014 Z. z., zákona
è. 35/2015 Z. z. a zákona è. 117/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 20a ods. 1 sa za slová formu akciovej spoloènosti vkladá èiarka a slová právnu formu jednoduchej spoloènosti na akcie a za slová zápisu akciovej
spoloènosti, sa vkladá èiarka a slová na úèely zápisu
jednoduchej spoloènosti na akcie.
2. V § 20d ods. 1 písm. d) sa za slová akciovou spoloènosou vkladá èiarka a slová jednoduchou spoloènosou na akcie.
3. V § 24 ods. 5 sa za slová formu akciovej spoloènosti vkladá èiarka a slová právnu formu jednoduchej spoloènosti na akcie a za slová zápisu akciovej
spoloènosti, sa vkladá èiarka a slová na úèely zápisu
jednoduchej spoloènosti na akcie.
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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390
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 141/2010 Z. z. a zákona è. 332/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1a sa odkaz 4a nahrádza odkazom 4ba.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4ba znie:

4ba) § 3 a 6 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) spotrebite¾ským sporom spor vyplývajúci zo spotrebite¾skej zmluvy4bb) alebo súvisiaci so spotrebite¾skou zmluvou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4bb znie:

4bb) § 52 ods. 1 Obèianskeho zákonníka..

3. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Mediátor
a) je povinný
1. pri výkone mediácie dodriava veobecne záväzné právne predpisy a repektova rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý
je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo
musí ma v priebehu mediácie vedomos,
2. vykonáva svoju èinnos osobne, èestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náleitou
odbornou starostlivosou, a pritom dba na úèelnos a hospodárnos výkonu mediácie,
3. správa sa spôsobom, ktorý nezniuje dôstojnos
a vános mediácie, osoby mediátora, osôb zúèastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom,
4. informova pred zaèatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, zásadách,
úèele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej
ukonèenia, výke odmeny za vykonanie mediácie
a na poiadanie informova osoby zúèastnené na
mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach,
5. pouèi osoby zúèastnené na mediácii pred zaèatím mediácie o ich právach, ktoré môu by mediáciou dotknuté, a o dôsledkoch mediácie,
6. repektova názory osôb zúèastnených na mediácii a vytvára podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé rieenie, ktoré bude zoh¾adòova ich záujmy,
7. podpísa dohodu, ktorá je výsledkom mediácie,

alebo odmietnu podpísa dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, e odporuje
zákonu, obchádza zákon alebo sa prieèi dobrým
mravom; odmietnutie podpisu mediátor vyznaèí
v zápisnici a na poiadanie vydá osobe zúèastnenej na mediácii písomné potvrdenie o dôvodoch
odmietnutia podpisu dohody, ktorá je výsledkom
mediácie,
8. osobám zúèastneným na mediácii vyhotovi potvrdenie o skonèení mediácie a osobám prizvaným k mediácii vyhotovi potvrdenie o úèasti na
mediácii, ak o to mediátora poiadajú,
9. bez zbytoèného odkladu informova osoby zúèastnené na mediácii o vetkých skutoènostiach,
pre ktoré by mohol by z výkonu mediácie vylúèený, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci alebo
k osobám zúèastneným na mediácii alebo k ich
zástupcom mono ma pochybnosti o jeho nezaujatosti,
10. vies knihu mediácií a v rámci nej vies preh¾adnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva,
b) nesmie
1. sám rozhodova o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo núti osoby zúèastnené na mediácii,
aby prijali ním navrhované rieenie sporu,
2. vykona mediáciu v spore, ak v tom istom spore
alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne
sluby, notárske sluby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie
iada,
3. vykona mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie iadajú..
4. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak ide
o mediáciu spotrebite¾ského sporu, nesmie jej výka
závisie od výsledku mediácie, a odmenu mediátora
môe spotrebite¾ znáa vo výke neprevyujúcej 10 %
odmeny, najviac vak vo výke 20 eur; zvynú èas odmeny hradí vdy osoba zúèastnená na mediácii, ktorá
je dodávate¾om alebo jeho právnym nástupcom. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediaèného centra
nesmie za výkon mediácie prijíma odmenu alebo akéko¾vek výhody od inej osoby ako od mediaèného centra,
v ktorého zozname je zapísaný..
5. V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Mediátor vykonáva mediáciu prevane v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov; kanceláriou mediátora je aj kancelária v mediaènom centre,
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v ktorého zozname je zapísaný. Na tento úèel je mediátor povinný zriadi a udriava kanceláriu..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
6. § 4 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ustanovenia § 11 ods. 5, 7 a 8 sa vzahujú primerane aj na mediátora a ustanovenie § 11 ods. 6 sa na
mediátora vzahuje, ak vykonáva mediáciu v spotrebite¾skom spore. Ak od mediátora s oh¾adom na výkon
jeho èinnosti nemono spravodlivo poadova zriadenie
a udriavanie webového sídla, zverejòuje mediátor informácie pod¾a tohto zákona v priestoroch kancelárie..
7. V § 6 sa slová § 4 ods. 5 nahrádzajú slovami § 4
ods. 6.
8. V § 7 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide
o spotrebite¾skú zmluvu..
9. V § 7 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo nejde o spotrebite¾skú zmluvu.
10. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Do registrov ministerstvo zapisuje údaje v rozsahu pod¾a
tohto zákona..
11. V § 8 ods. 2 písm. d) sa za slovo mediátora vkladajú slová a vykonaní odbornej skúky mediátora, nie
starie ako es mesiacov od vykonania skúky.
12. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) nebol pod¾a tohto zákona inak ako na vlastnú iados vyèiarknutý z registra mediátorov..
13. V § 8 sa odsek 5 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) opakovane v období jedného roka poruí zákon alebo
povinnosti ustanovené týmto zákonom závaným
spôsobom..
14. V § 8 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a spåòa podmienky pod¾a tohto zákona. Ministerstvo
vyèiarkne z registra mediaèných centier mediaèné centrum, ktoré prestalo spåòa podmienky na zápis do registra mediaèných centier alebo opakovane v období
jedného roka poruí zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom..
15. V § 8 odsek 8 znie:
(8) Ministerstvo zapíe do registra vzdelávacích intitúcií vzdelávaciu intitúciu, ktorá získala akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie pod¾a osobitného
predpisu..
16. V § 8 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak nie sú splnené podmienky na zápis..
17. § 8 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Mediátor, mediaèné centrum a vzdelávacia intitúcia sú povinní ministerstvu oznámi a preukáza
zmeny údajov zapisovaných v registri bezodkladne, odkedy sa o nich dozvedeli alebo mohli dozvedie; ministerstvo zmeny do registra zapíe bezodkladne po ich
preukázaní..
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18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Doèasné pozastavenie výkonu èinnosti mediátora
(1) Ministerstvo môe rozhodnutím doèasne pozastavi výkon èinnosti mediátora, ak mediátor o pozastavenie výkonu písomne poiada a preukáe existenciu ványch rodinných alebo osobných dôvodov. Ministerstvo
môe rozhodnutím doèasne pozastavi výkon èinnosti
mediátora aj z iného dôleitého dôvodu. Ministerstvo
rozhodnutie zruí, ak pominú dôvody jeho vydania
a doèasné pozastavenie výkonu èinnosti mediátora nezanikne pod¾a odseku 2.
(2) Doèasné pozastavenie výkonu èinnosti mediátora
na základe jeho písomnej iadosti nemôe trva viac
ako tri roky. Doèasné pozastavenie výkonu èinnosti
mediátora zaniká uplynutím doby stanovenej v rozhodnutí ministerstva, uplynutím troch rokov od pozastavenia výkonu èinnosti alebo prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mediátor ministerstvu
písomne oznámil zánik dôvodov pozastavenia výkonu
èinnosti mediátora.
(3) Ak doèasné pozastavenie výkonu èinnosti mediátora trvá, nesmie mediátor vykonáva èinnos pod¾a
tohto zákona.
(4) Doèasné pozastavenie výkonu èinnosti mediátora
sa zapisuje do registra mediátorov spolu s uvedením
jeho trvania..
19. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Odborná príprava mediátora
a odborná skúka mediátora
(1) Cie¾om odbornej prípravy mediátora je získanie
osobitných kvalifikaèných predpokladov potrebných
na výkon èinnosti mediátora pod¾a tohto zákona.
(2) Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a je
zameraná pomerne na
a) výuèbu o základoch práva, o odvetviach obèianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného práva a právnych predpisov urèených na
ochranu spotrebite¾a (ïalej len základy právneho
poriadku),
b) oblas interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich rieenia,
c) oblas pravidiel správania sa mediátora a tréning
jeho sociálnych zruèností a
d) vedenie procesu mediácie, prípravu dohody o zaèatí
mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie.
(3) Po odbornej príprave mediátor vykoná odbornú
skúku, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti,
schopnosti a zruènosti uchádzaèa. Odborná skúka
mediátora nie je súèasou odbornej prípravy mediátora
a odbornú skúku mediátora musí uchádzaè vykona
do troch mesiacov od skonèenia odbornej prípravy me-
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diátora. Odborná skúka pozostáva z teoretickej èasti
a praktickej èasti; praktická èas obsahuje rieenie prípadovej túdie, ktoré zahàòa vetky fázy mediácie vrátane spísania dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Ak
uchádzaè na odbornej skúke neuspeje, má bez opakovania odbornej prípravy právo najneskôr do jedného
mesiaca, odkedy na odbornej skúke neuspel, vykona
opakovanú skúku. Ak uchádzaè ani na opakovanej
skúke neuspeje, má právo na preskúanie ministerstvom. Uchádzaè, ktorý neuspeje na opakovanej skúke ani pri preskúaní ministerstvom, sa o vykonanie
ïalej odbornej skúky môe uchádza a po opätovnom vykonaní odbornej prípravy, a to najskôr po uplynutí jedného roka od vykonania neúspenej opakovanej skúky..
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a) urèuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré
musí spåòa mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu mediátorov vedeného mediaèným centrom,
b) zapisuje mediátorov do zoznamu mediátorov, vedie
zoznam a eviduje zmeny v zozname mediátorov zapísaných v mediaènom centre; zoznam a zmeny v zozname mediátorov zverejòuje bezodkladne na svojom webovom sídle,
c) zabezpeèuje materiálne podmienky na výkon mediácie mediátormi zapísanými v zozname,
d) poskytuje ministerstvu súèinnos pri výkone právomoci pod¾a tohto zákona,
e) organizuje osvetovú èinnos zameranú na podporu
mediácie a ïalie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.

20. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

(3) Orgány mediaèného centra a jeho pracovníci nesmú v priebehu mediácie do výkonu mediácie nijako
zasahova, najmä nesmú ovplyvòova mediátora.

21. § 10a a 14 vrátane nadpisov znejú:

(4) Zriaïovate¾ je bezodkladne po zriadení a zaregistrovaní mediaèného centra a aj v prípade zmien v ministerstvom registrovaných údajoch povinný v Obchodnom vestníku9) zverejni
a) zriadenie mediaèného centra,
b) zriadenie poboèiek mediaèného centra, ak ich zriadil,
c) prijatý tatút zriadeného mediaèného centra a vnútorné predpisy upravujúce výkon mediácie, ak boli
prijaté,
d) zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediaènom centre, a jeho zmeny.

8) Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

§ 10a
Ïalie vzdelávanie mediátora
(1) Mediátor je povinný sa pod¾a tohto zákona sústavne vzdeláva.
(2) Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích intitúcií zapísaných v registri vzdelávacích intitúcií organizuje kadý rok najmenej jeden odborný seminár ako
súèas ïalieho vzdelávania mediátorov. Program odborného seminára a jeho rozsah urèuje ministerstvo.
Vzdelávacia intitúcia vydá mediátorovi osvedèenie
o úèasti na odbornom seminári, ktoré mediátor bezodkladne predloí ministerstvu.
(3) Ak sa mediátor nezúèastní aspoò jedného odborného seminára poèas roka, ministerstvo nariadi jeho
preskúanie.
(4) Ak ministerstvo nariadi preskúanie, mediátor je
povinný zúèastni sa na preskúaní v termíne urèenom
ministerstvom; ak pri preskúaní mediátor nevyhovie,
môe preskúanie v termíne urèenom ministerstvom
zopakova. Ak mediátor preskúanie v termíne urèenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom
preskúaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyèiarkne z registra mediátorov.
(5) Podrobnosti o ïalom vzdelávaní a o preskúaní
mediátora ministerstvom upraví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Mediaèné centrum
§ 11
(1) Za podmienok pod¾a tohto zákona môe fyzická
osoba alebo právnická osoba zriadi mediaèné centrum
(ïalej len zriaïovate¾). Mediaèné centrum je právnická osoba vykonávajúca èinnos pod¾a odseku 2 v sídle
zapísanom v registri mediaèných centier.
(2) Mediaèné centrum

(5) Mediaèné centrum je povinné zriadi, zabezpeèova prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom sú v jasnej, ¾ahko zrozumite¾nej a pouívate¾sky
jednoduchej forme zverejnené informácie o mediaènom
centre v rozsahu:
a) meno, priezvisko a bydlisko zriaïovate¾a, ktorý je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikaèné
èíslo zriaïovate¾a, ktorý je právnickou osobou,
b) názov, sídlo a identifikaèné èíslo mediaèného centra, adresa na doruèovanie, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt,
c) skutoènos, e mediaèné centrum je zapísané v registri vedenom ministerstvom s uvedením èísla zápisu,
d) aktuálny zoznam èlenov orgánov mediaèného centra
s uvedením mena a priezviska,
e) zoznam mediátorov a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebite¾ských sporov vedený mediaèným centrom s uvedením mena a priezviska, ak
mediaèné centrum riei spotrebite¾ské spory,
f) èlenstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú rieením cezhranièných spotrebite¾ských
sporov, ak mediaèné centrum riei spotrebite¾ské
spory,
g) druhy spotrebite¾ských sporov, ktoré je mediaèné
centrum oprávnené riei, ak pod¾a tatútu je toto
oprávnené riei iba urèité druhy spotrebite¾ských
sporov, ak mediaèné centrum riei spotrebite¾ské
spory,
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h) právne predpisy, pod¾a ktorých postupujú mediátori, úplné znenie tatútu a rokovacieho poriadku vrátane ich dodatkov, príloh a zmien, sadzobníka poplatkov a pravidiel ich úhrady,
i) jazyk, v ktorom je moné vies mediáciu a urobi podanie,
j) informácia, e mediáciu je moné ukonèi spôsobom
pod¾a tohto zákona,
k) priemerná dåka trvania mediácie spotrebite¾ského
sporu, ak mediaèné centrum riei spotrebite¾ské
spory,
l) informácia o záväznosti a právnych úèinkoch mediácie pre osoby zúèastnené na mediácii,
m) správa o èinnosti mediaèného centra pod¾a odseku 6, ak mediaèné centrum riei spotrebite¾ské spory.
(6) Spotrebite¾ské spory môe riei iba mediaèné
centrum, ktoré spåòa podmienky pod¾a tohto zákona.
Mediaèné centrum, ktoré riei spotrebite¾ské spory, je
povinné vypracova a zverejni správu o èinnosti mediaèného centra v súvislosti s rieením spotrebite¾ských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Správa musí obsahova
informácie o
a) poète mediácií spotrebite¾ských sporov a najèastejích nárokoch, ktorých sa osoby zúèastnené na mediácii domáhajú,
b) najèastejích skutoènostiach, ktoré vedú k spotrebite¾ským sporom,
c) poète mediácií spotrebite¾ských sporov, ktoré boli
skonèené, a o dôvode ich skonèenia,
d) priemernej dåke trvania mediácie spotrebite¾ského
sporu,
e) miere, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovo¾ne plnené, ak má mediaèné centrum takéto informácie,
f) èlenstve, prípadne spolupráci mediaèného centra
s nadnárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú
rieením cezhranièných spotrebite¾ských sporov.
(7) Na základe iadosti poskytne mediaèné centrum
informácie pod¾a odsekov 5 a 6 aj na trvalom médiu.
(8) Mediaèné centrum spracúva a zverejòuje osobné
údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely
tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.10)
§ 12
tatút mediaèného centra
tatút mediaèného centra ustanoví
a) organizaènú truktúru mediaèného centra,
b) zameranie mediaèného centra,
c) osobitné predpoklady, ktoré musí spåòa uchádzaè
o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediaèné centrum,
d) pravidlá o odmene mediátora a osobitné pravidlá rieenia spotrebite¾ských sporov, ak mediaèné centrum riei spotrebite¾ské spory.
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§ 13
Zoznam mediátorov mediaèného centra
a výkon mediácie
(1) Mediaèné centrum vedie zoznam mediátorov
a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebite¾ských sporov pôsobiacich v mediaènom centre;
zoznam mediátorov je verejne prístupný.
(2) Mediaèné centrum zapíe do zoznamu mediátorov mediátora, ktorý spåòa predpoklady pod¾a zákona
a osobitné predpoklady pod¾a jeho tatútu.
(3) Na úèely výkonu mediácie mediaèné centrum zabezpeèí náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora. Ak mediátor z dôvodov pod¾a § 14 ods. 8 nebude
v mediácii pokraèova, urèí mediaèné centrum iného
mediátora.
(4) V zozname mediátorov prísluného mediaèného
centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa
jeho trvalého pobytu a osobitné predpoklady poadované na zápis.
(5) Zodpovednosou mediaèného centra za kodu nie
je dotknutá zodpovednos mediátora za kodu spôsobenú pod¾a tohto zákona.
§ 14
Zaèiatok mediácie, koniec mediácie
a kniha mediácií
(1) V dohode o zaèatí mediácie sa osoby zúèastnené
na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí ma písomnú formu
a oznaèuje sa poradovým èíslom pod¾a evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o zaèatí mediácie obsahuje najmä
a) presné oznaèenie osôb zúèastnených na mediácii,
b) presné oznaèenie mediátora a jeho kancelárie,
c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom
mediácie,
d) výku odmeny mediátora, spôsob jej urèenia alebo
dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, poèas ktorej
má mediácia prebieha.
(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, zaèína sa mediácia uzavretím dohody o zaèatí mediácie osobami zúèastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi
v rozsahu oprávnenia kona za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o zaèatí mediácie a zápis o skonèení
mediácie pod¾a tohto zákona v knihe mediácií má pre
plynutie premlèacej lehoty a zánik práva rovnaké právne úèinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o zaèatí mediácie a zápisov v knihe mediácií
opatrený peèiatkou mediátora a dátumom uloenia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá
mediátor, okrem osôb oprávnených pod¾a osobitných
predpisov, aj súdu na úèely súdneho konania.
(3) Mediátor je povinný vdy a aj písomne pouèi strany, e ak èo i len jedna zo strán alebo mediátor so zaèa-
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tím mediácie pod¾a odseku 2 pred jej zaèatím nesúhlasí, zaèína sa mediácia uloením dohody o zaèatí
mediácie uzavretej osobami zúèastnenými na mediácii
alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia kona za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom pod¾a osobitného zákona,11) (ïalej len register listín) a mediácia sa konèí
uloením potvrdenia o skonèení mediácie v registri listín; na tento úèel mediátor overí totonos osôb, ich
oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii kona. Uloenie dohody o zaèatí mediácie a potvrdenia o skonèení
mediácie v registri listín má pre plynutie premlèacej lehoty a zánik práva rovnaké právne úèinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skonèení mediácie obsahuje najmä presné oznaèenie osôb zúèastnených na
mediácii, oznaèenie dohody o rieení sporu mediáciou
alebo dohody o zaèatí mediácie s uvedením èasu jej uloenia a oznaèenie spôsobu ukonèenia mediácie. Osvedèený odpis dohody o zaèatí mediácie a potvrdenia
o skonèení mediácie uloených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených pod¾a osobitného
predpisu12) aj súdu na úèely súdneho konania.
(4) Kniha mediácií je neprenosná, mediátorom vedená evidencia èasovo usporiadaných zápisov o uzavretí
dohôd o zaèatí mediácie a s tým súvisiacich zápisov
o skonèení mediácie; prílohou kadého zápisu je mediátorom potvrdený odpis dohody o zaèatí mediácie.
Knihu mediácií mediátor vedie v elektronickej podobe
a listinnej podobe vo forme pevne zviazaného registra
a obsahuje tieto údaje:
a) poradové èíslo zápisu,
b) presný dátum a èas zápisu,
c) èíslo dohody o zaèatí mediácie, dátum uzavretia dohody o zaèatí mediácie a jej trvanie,
d) dátum a spôsob skonèenia mediácie,
e) presné oznaèenie osôb zúèastnených na mediácii,
f) presné oznaèenie sporu, ktorý je predmetom mediácie,
g) výku dohodnutej odmeny mediátora,
h) podpisy osôb zúèastnených na mediácii a podpis
mediátora,
i) poznámku.
(5) Kniha mediácií sa ukladá a vedie pre kadý kalendárny rok samostatne a mediátor je povinný archivova
knihu mediácií v elektronickej podobe a listinnej podobe poèas trvania zápisu mediátora v registri mediátorov
a pä rokov po vyèiarknutí z registra mediátorov. Vzor
knihy mediácií ustanovuje príloha è. 2.
(6) Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské
konanie, ktorému predchádzala mediácia v èlenskom
táte, plynutie premlèacích a prekluzívnych lehôt poèas mediácie sa posudzuje pod¾a práva tátu, v ktorom
sa mediácia vykonávala; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.13) V mediácii cezhranièného
spotrebite¾ského sporu sa rozhodujúce právo urèí pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovate¾ných predpisov práva Európskej únie.14)
(7) Mediátor je povinný ihneï a z dôleitých dôvodov,
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najneskôr pracovný deò nasledujúci po uzavretí dohody o zaèatí mediácie alebo po skonèení mediácie
vykona zápis v knihe mediácií alebo poiada o uloenie dohody alebo potvrdenia o skonèení mediácie v registri listín. Mediátor zodpovedá za kodu spôsobenú
poruením tejto povinnosti, ibae preukáe, e konal
s náleitou odbornou starostlivosou a vyvinul vetko
potrebné úsilie, ktoré od neho mono spravodlivo poadova.
(8) Mediácia sa konèí
a) dòom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dòom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúèastnenými na mediácii, e mediácia nebude pokraèova,
c) dòom právoplatnosti rozhodnutia o doèasnom pozastavení èinnosti mediátora alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o vyèiarknutí mediátora z registra
mediátorov,
d) dòom, keï mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripoji svoj podpis; túto skutoènos mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
e) dòom doruèenia písomného vyhlásenia osoby zúèastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, e
mediácia je skonèená, alebo
f) dòom doruèenia písomného vyhlásenia jednej
z osôb zúèastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúèastnenej na mediácii a mediátorovi, e
mediácia je skonèená,
g) dòom, keï úèastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predloil na rozhodnutie súdu alebo
rozhodcovskému orgánu,
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebite¾ského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím iestich mesiacov od zaèatia mediácie, ak si osoby zúèastnené na mediácii v ostatných prípadoch
nedohodli dlhiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skonèí,
i) dòom smrti alebo vyhlásenia za màtveho mediátora
alebo niektorého úèastníka mediácie; to neplatí, ak
mediáciu vykonával mediátor v mediaènom centre..
Poznámky pod èiarkou k odkazom 9 a 14 znejú:

9) Zákon è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
10
) 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.
11
) § 73k zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
12
) § 73k ods. 4 zákona è. 323/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
13
) Napríklad § 10 ods. 4 zákona è. 97/1963 Zb.
14
) Zákon è. 97/1963 Zb.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 593/2008
zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím
I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 864/2007
z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky
(Rím II) (Ú. v. EÚ L 40, 31. 7. 2007)..

22. § 16a vrátane nadpisu znie:
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§ 16a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred 1. januárom 2016; vznik
týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2016 sa vak posudzujú pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2015.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú aj na mediáciu, ktorá sa zaèala pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2015. Do knihy mediácií sa
môu zapísa mediácie, ktorých vykonávanie sa zaène
po 31. decembri 2015.
(3) Mediátor zapísaný v registri mediátorov pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2015 sa povauje
za mediátora pod¾a tohto zákona. Povinnosti pod¾a tohto zákona je mediátor povinný splni najneskôr do
troch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona. Na základe osvedèenia vydaného pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2015 mono iadate¾a
do registra mediátorov zapísa na základe písomnej
iadosti podanej ministerstvu najneskôr do estich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(4) Osvedèenia o úèasti na odbornom seminári organizovanom ako súèas ïalieho vzdelávania mediátorov vydané pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2015 sa povaujú za osvedèenia o úèasti na odbornom
seminári pod¾a predpisov úèinných od 1. januára
2016.
(5) Mediaèné centrum, ktoré je právnickou osobou,
je povinné zosúladi svoju èinnos s ustanoveniami
tohto zákona najneskôr do troch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, inak ministerstvo
mediaèné centrum vyèiarkne z registra mediaèných
centier; ministerstvo v týchto prípadoch mediaèné cen-
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trum vyèiarkne aj z registra vzdelávacích intitúcií, ak
mediaèné centrum bolo zapísané aj v tomto registri.
Mediaèné centrum, ktoré nespåòa podmienky pod¾a
tohto zákona, je povinné poda iados o registráciu
pod¾a tohto zákona najneskôr do troch mesiacov odo
dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, inak ministerstvo mediaèné centrum vyèiarkne z registra mediaèných centier. Ak ministerstvo iados o registráciu mediaèného centra pod¾a tohto zákona zamietne,
rozhodne súèasne o vyèiarknutí mediaèného centra zaregistrovaného pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2015 z registra mediaèných centier; ministerstvo v týchto prípadoch mediaèné centrum vyèiarkne aj
z registra vzdelávacích intitúcií, ak mediaèné centrum
bolo zapísané aj v tomto registri..
23. Za § 16a sa vkladá § 17, ktorý znie:
§ 17
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 1..
24. Názov prílohy znie: ZOZNAM PREBERANÝCH
PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
25. V prílohe sa doterají text oznaèuje ako bod 1
a dopåòa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom
rieení spotrebite¾ských sporov, ktorou sa mení
nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica
2009/22/ES (smernica o alternatívnom rieení
spotrebite¾ských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6.
2013)..
26. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 420 /2004 Z. z.

VZOR KNIHY MEDIÁCIÍ
Poradové
èíslo
zápisu

Presný
dátum
a èas
zápisu

1

Èíslo
dohody
o zaèatí
mediácie,
dátum
uzavretia
dohody
o zaèatí
mediácie
a jej
trvanie
2
3

Dátum
a spôsob
skonèenia
mediácie

Výka
dohodnutej
odmeny
mediátora

Presné
oznaèenie
sporu,
ktorý je
predmetom
mediácie

Presné
oznaèenie
osôb
zúèastnených na
mediácii

Podpisy
osôb
zúèastnených na
mediácii
a podpis
mediátora

Poznámka

.
4

5

6

7

8

9
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Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona è. 89/1993 Z. z., zákona
è. 150/1993 Z. z., zákona è. 85/1994 Z. z., zákona
è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona
è. 457/2000 Z. z., zákona è. 162/2001 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 531/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 432/2004 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 621/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 71/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 297/2012 Z. z., zákona
è. 64/2013 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona
è. 253/2015 Z. z., zákona è. 267/2015 Z. z. a zákona
è. 273/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov sa poloka 24a dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka:
Vyhotovenie a vydanie úradného osvedèenia o skutoènosti, èi je proti iadate¾ovi vedená exekúcia, v elektronickej podobe poplatku nepodlieha..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 141/2010 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona
è. 299/2013 Z. z., zákona è. 366/2013 Z. z. a zákona
è. 267/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 73k ods. 4 druhá a tretia veta znejú: Ak o to súd
poiada, notár vydá osvedèený odpis dohody o zaèatí
mediácie a potvrdenia o skonèení mediácie6bc) súdu na
úèely súdneho konania. Notár nemôe vykona výmaz
dohody o zaèatí mediácie a potvrdenia o skonèení mediácie z registra listín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6bc znie:

6bc) § 14 zákona è. 420/2004 Z. z. v znení zákona è. 390/2015
Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2006 Z. z., zákona
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è. 522/2007 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z. a zákona
è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ spracúva
osobné údaje zadávate¾ov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon èinnosti pod¾a tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) 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..

2. V § 10 ods. 3 sa slová prekladate¾ský úkon, vyúètovanie a výpis z denníka nahrádzajú slovami prekladate¾ský úkon a vyúètovanie.
3. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Denník
(1) Znalec, tlmoèník a prekladate¾ zapísaný v zozname je povinný vies priebene o svojich úkonoch denník
v elektronickej podobe prostredníctvom programových
a technických prostriedkov schválených ministerstvom a zodpovedá za správnos zapisovaných údajov.
(2) Údaje zapisované do denníka vyuíva ministerstvo pri plnení úloh pod¾a tohto zákona..
4. V § 33 ods. 1 písm. e) sa slová o vedení denníka,
o ïalích údajoch zapisovaných do denníka nahrádzajú slovami o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis údajov do denníka.
5. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) O úkonoch, ktoré vznikli pred 1. júlom 2016, vedie znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ denník pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2016.
(2) O úkonoch, ktoré vznikli po 1. júli 2016, vedie
znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ denník pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2016..
Èl. V
Zákon è. 7/2005 o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z., zákona è. 520/2005 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z., zákona è. 117/2015 Z. z., zákona
è. 282/2015 Z. z. a zákona è. 389/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

3a) § 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 570/2009 Z. z..

§ 10a

2. V § 28 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Doruèením prihláky do elektronickej schránky správcu sa
prihláka povauje za doruèenú aj na súde..

Register úpadcov
(1) Register úpadcov je informaèný systém verejnej
správy3a) sprístupnený na webovom sídle ministerstva,
ktorého správcom a prevádzkovate¾om je ministerstvo.
(2) V registri úpadcov sa zverejòujú
a) údaje o konaniach pod¾a tohto zákona v rozsahu
1. oznaèenie súdu,
2. spisová znaèka konania,
3. meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
4. oznaèenie navrhovate¾a a dlníka, ak ide o
4.1 fyzickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko,
4.2 fyzickú osobu podnikate¾a, obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa líi od obchodného
mena, a miesto podnikania,
4.3 právnickú osobu, obchodné meno a sídlo,
5. oznaèenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
6. adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo
adresa kancelárie povereného správcu,
7. dátum zaèatia konkurzného konania alebo dátum zaèatia retrukturalizaèného konania,
8. dátum vyhlásenia konkurzu alebo dátum povolenia retrukturalizácie,
9. dátum zruenia konkurzu alebo dátum skonèenia retrukturalizácie,
10. informácia o tom, èi ide o malý konkurz,
11. údaje o uplatnených poh¾adávkach v rozsahu obsahových náleitostí zoznamu poh¾adávok,
12. údaje o uplatnených poh¾adávkach proti podstate v rozsahu obsahových náleitostí evidencie poh¾adávok proti podstate,
13. údaje o majetku dlníka v rozsahu obsahových
náleitostí súpisu majetku podstát,
14. údaje o schôdzi verite¾ov a údaje o zasadnutí verite¾ského výboru v rozsahu miesto, èas a predmet
rokovania schôdze verite¾ov, meno a priezvisko
verite¾a, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno verite¾a, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, èi verite¾ je èlenom verite¾ského výboru,
informácia o rozsahu hlasovacích práv verite¾a
a zápisnica zo zasadnutia verite¾ského výboru,
15. rozvrh výaku,
16. dátum povolenia oddlenia, ak bolo povolené,
17. informácia o zavedení dozornej správy,
18. informácie o lehotách pre úèastníkov konania na
vykonanie úkonov v konaniach pod¾a tohto zákona,
b) zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlníkov
v retrukturalizaènom konaní v rozsahu údajov pod¾a písmena a) tvrtého bodu,
c) ïalie informácie o konaniach pod¾a tohto zákona
zverejnené v Obchodnom vestníku,
d) informácie o slubách obstarávaných správcom.
(3) Údaje zverejnené v registri úpadcov majú truktúrovanú podobu, ktorá umoòuje ich vyh¾adávanie
a automatizované spracovanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3. Za § 197 sa vkladá § 197a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 197a
Elektronické podanie správcovi
(1) Písomnosti urèené správcovi mono poda elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to urèeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia by
podpísané zaruèeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania.
(2) Súèasou prihláky nepeòanej poh¾adávky podávanej elektronicky do elektronickej schránky správcu musí by znalecký posudok pod¾a § 29 ods. 7.
(3) Ak písomnosti urèené správcovi nemono doruèi
elektronicky do elektronickej schránky správcu preukázate¾ne z dôvodov, ktoré nenastali na strane podávajúcej osoby, lehota na podanie písomností sa povauje za zachovanú, ak sa písomnosti doruèia správcovi
najneskôr do troch pracovných dní po uplynutí lehoty
pod¾a tohto zákona.
(4) Na elektronické doruèovanie elektronických podaní správcovi sa pouije osobitný predpis.33a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) 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 neskorích predpisov..

4. § 204a sa vypúa.
5. Doterají text § 206c sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) V registri úpadcov sa zverejòujú údaje pod¾a
§ 10a ods. 2 o konaniach zaèatých po 30. júni 2016.
O konaniach, ktoré neboli právoplatne skonèené
pred 1. januárom 2016, vrátane konaní pod¾a § 206, sa
v registri úpadcov zverejòujú údaje pod¾a § 10a ods. 2
písm. a) prvého a deviateho bodu a písm. b) a c).
Èl. VI
Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007
Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona è. 477/2008
Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 72/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 3 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Správca je povinný pouíva pri výkone správcovskej èinnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, programové a technické prostriedky schválené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní
elektronickú schránku správcu; elektronická schránka správcu sa na úèely tohto zákona povauje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.2a)
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(9) Zápis a zmenu údajov a vkladanie príloh prihláky do registra úpadcov pod¾a osobitného predpisu1) vykonáva a za ich správnos a úplnos zodpovedá správca..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
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d) podrobnosti o pouívaní programových a technických prostriedkov urèených ministerstvom..
5. Za § 47 sa vkladá nový § 48, ktorý vrátane nadpisu
znie:

2a) 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 neskorích
predpisov..

§ 48
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2016

2. V § 19 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá písmeno c),
ktoré znie:
c) poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky informácie potrebné na zriadenie a zruenie elektronickej schránky správcu,.

Správca je povinný pouíva programové a technické
prostriedky schválené ministerstvom pod¾a § 3 ods. 8
v konkurzných konaniach a retrukturalizaèných konaniach zaèatých od 1. júla 2016..

Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).

Èl. VII

3. V § 20 ods. 5 prvej vete sa za slovo správcov vkladajú slová s výnimkou údajov o trvalom pobyte.
4. § 38 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. V bodov 2 a 4 a èl. VI, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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391
ZÁKON
z 12. novembra 2015
o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje
a) alternatívne rieenie sporu medzi spotrebite¾om
a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebite¾skej
zmluvy1) alebo súvisiaceho so spotrebite¾skou zmluvou (ïalej len spor) subjektom alternatívneho rieenia sporov,
b) podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho rieenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len zoznam),
c) práva a povinnosti subjektov alternatívneho rieenia sporov a nimi poverených fyzických osôb,
d) práva a povinnosti strán alternatívneho rieenia sporu,
e) pôsobnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a iných orgánov
tátnej správy v oblasti alternatívneho rieenia spotrebite¾ských sporov,
f) zodpovednos a sankcie za poruenie povinností
pod¾a tohto zákona.
(2) Tento zákon sa vzahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dòu uzavretia zmluvy alebo ak ide
o zmluvu uzavretú na dia¾ku, ku dòu odoslania objednávky spotrebite¾a, miesto podnikania alebo sídlo
v Slovenskej republike, a spotrebite¾om, ktorý mal ku
dòu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú
na dia¾ku, ku dòu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v
a) Slovenskej republike (ïalej len vnútrotátny spor),
b) inom èlenskom táte Európskej únie, ne je èlenský
tát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania
alebo sídlo predávajúci (ïalej len cezhranièný spor).
1

(3) Tento zákon sa vzahuje na rieenie sporov online
pod¾a osobitného predpisu.2)
(4) Tento zákon sa nevzahuje na
a) spory, v ktorých si uplatòuje právo predávajúci voèi
spotrebite¾ovi,
b) komunikáciu medzi spotrebite¾om a predávajúcim
za úèelom uplatnenia práv spotrebite¾a a vyrieenia
spotrebite¾ského sporu uskutoènenú pred iadosou spotrebite¾a o nápravu,
c) spory rieené predávajúcim alebo treou osobou,
ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzahu
alebo obdobnom právnom vzahu,
d) spory súvisiace so slubami veobecného záujmu
poskytovanými bezodplatne,
e) spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti3) alebo so slubami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,4)
f) spory súvisiace s poskytovaním vysokokolského
vzdelávania alebo ïalieho vzdelávania verejnou vysokou kolou alebo tátnou vysokou kolou.5)
(5) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce rieenie sporov v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní6) alebo mediáciou.7)
§2
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) spotrebite¾om fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebite¾skej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikate¾skej èinnosti,8) zamestnania alebo povolania,9)
b) predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebite¾skej zmluvy koná v rámci predmetu svojej
podnikate¾skej èinnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej úèet.
(2) Alternatívnym rieením sporu je postup subjektu
alternatívneho rieenia sporov pod¾a tohto zákona,

) § 52 ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 524/2013 z 21. mája 2013 o rieení spotrebite¾ských sporov online, ktorým sa mení
nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o rieení spotrebite¾ských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
3
) § 7 ods. 1 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 13 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 335/2014 Z. z. o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
9
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch
v znení neskorích predpisov, zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
2
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ktorého cie¾om je dosiahnutie zmierlivého vyrieenia
sporu medzi stranami sporu.
(3) Stranami sporu sú spotrebite¾, ktorý podal návrh
na zaèatie alternatívneho rieenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
§3
(1) Subjektom alternatívneho rieenia sporov je orgán alternatívneho rieenia sporov uvedený v odseku 2
a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname pod¾a § 5 ods. 2.
(2) Orgánmi alternatívneho rieenia sporov sú:
a) Úrad pre reguláciu sieových odvetví10) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribuènej sústavy, zmlúv o pripojení do distribuènej siete, zmlúv
o zdruenej dodávke elektriny, zmlúv o zdruenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv
o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej
vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú èinnos pod¾a osobitného predpisu,11)
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a potových sluieb12) pre spory vyplývajúce zo
zmlúv o poskytovaní verejných sluieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny sluieb,13) a zo zmlúv o poskytovaní potových sluieb, ktoré sa týkajú potových
sluieb a potového platobného styku,14) a
c) Slovenská obchodná inpekcia15) pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich
zo zmlúv o poskytovaní finanèných sluieb.16)
iados o zápis do zoznamu
§4
(1) iados o zápis do zoznamu (ïalej len iados
o zápis) môe poda ministerstvu právnická osoba zaloená alebo zriadená na ochranu spotrebite¾a,17) komora zriadená zákonom18) alebo záujmové zdruenie
najmenej desiatich právnických osôb (ïalej len iadate¾).
(2) iados o zápis obsahuje
a) názov a sídlo iadate¾a, adresu na doruèovanie,
elektronickú adresu, telefonický kontakt a identifikaèné èíslo, ak mu bolo pridelené,
b) informáciu o druhoch sporov, ktoré iadate¾ bude
riei, ak má by jeho príslunos obmedzená len na
urèité druhy sporov,
10
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c) meno, priezvisko a akademický titul najmenej dvoch
fyzických osôb, ktoré budú riei spory v mene iadate¾a, a dåku ich funkèného obdobia, ak majú alternatívne rieenie sporov vykonáva iba po urèitý
èas.
(3) Prílohu iadosti o zápis tvoria:
a) správa o èinnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienok pod¾a odseku 4,
b) podrobné pravidlá alternatívneho rieenia sporov
medzi spotrebite¾mi a predávajúcimi, ktoré iadate¾
uplatòuje alebo navrhuje uplatòova pri alternatívnom rieení sporov (ïalej len pravidlá alternatívneho
rieenia sporov), ktorých obsahom je aj informácia o
1. bezodplatnosti alternatívneho rieenia sporov
alebo o sume poplatku, ktorý iadate¾ úètuje alebo bude úètova spotrebite¾ovi; ustanovenie § 22
ods. 2 tým nie je dotknuté,
2. prípadoch, keï si iadate¾ vyhradzuje právo odmietnu návrh na zaèatie alternatívneho rieenia
sporov v súlade s § 13 ods. 4, ak iadate¾ takúto
monos uplatòuje,
3. jazyku, v ktorom mono poda návrh na zaèatie
alternatívneho rieenia sporu a v ktorom mono
vies alternatívne rieenie sporu,
c) kópiu zápisu do prísluného registra,19)
d) popis organizaènej truktúry iadate¾a,
e) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
§ 8 ods. 2 a 3,
f) ïalie dokumenty a doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok pod¾a odseku 4.
(4) Na úèely zápisu do zoznamu musí iadate¾ preukáza, e
a) sa aktívne venoval rieeniu sporov medzi spotrebite¾mi a predávajúcimi najmenej poèas jedného roka
pred podaním iadosti o zápis,
b) má dostatoèné technické a administratívne vybavenie, ktoré umoòuje príjem podaní, vedenie agendy
alternatívneho rieenia sporov a plnenie ïalích
úloh pod¾a tohto zákona,
c) je dostatoène odborne, organizaène a personálne
spôsobilý zabezpeèi alternatívne rieenie vnútrotátnych sporov ako aj cezhranièných sporov a vetky súvisiace úkony a èinnosti s tým spojené,
d) je dostatoène odborne a personálne spôsobilý zabezpeèi alternatívne rieenie druhov sporov, ktoré
bude riei,
e) disponuje osobitne urèenými finanènými prostriedkami na plnenie povinností pod¾a tohto zákona, naj-

) § 9 ods. 1 písm. o) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
) § 1 písm. c) zákona è. 250/2012 Z. z.
12
) § 6 ods. 3 písm. i) zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 13 ods. 2 písm. e) zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) § 6 ods. 3 písm. d) a § 44 zákona è. 351/2011 Z. z. v znení zákona è. 241/2012 Z. z.
14
) § 2 a § 26 zákona è. 324/2011 Z. z.
15
) § 4 ods. 5 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) § 2 písm. b) zákona è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 1 ods. 1 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
18
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích predpisov.
19
) § 20i ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
§ 6 zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov.
11
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mä na odmeòovanie fyzických osôb, ktoré rieia spory v jeho mene,
f) fyzické osoby pod¾a odseku 2 písm. c) spåòajú podmienky pod¾a § 8 ods. 2 a 3,
g) zriadil a udriava webové sídlo,
h) zaviedol systém opatrení na zabezpeèenie odbornej
úrovne fyzických osôb, ktoré budú riei spory v jeho
mene.

d)
e)
f)

§5
(1) Ak iados o zápis neobsahuje náleitosti pod¾a § 4
ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak iadate¾ dostatoène nepreukázal splnenie podmienok pre zápis do zoznamu pod¾a
§ 4 ods. 4, ministerstvo iadate¾a vyzve na doplnenie iadosti o zápis alebo odstránenie nedostatkov v lehote,
ktorá nesmie by kratia ako 15 dní odo dòa jej doruèenia iadate¾ovi. Ak iadate¾ napriek výzve ministerstva
iados o zápis v urèenej lehote nedoplní alebo jej nedostatky neodstráni, ministerstvo iados o zápis zamietne.
(2) Ak ministerstvo po preskúmaní iadosti o zápis
zistí, e iadate¾ spåòa podmienky ustanovené týmto
zákonom, do 30 dní odo dòa doruèenia úplnej iadosti
o zápis rozhodne o zápise do zoznamu a iadate¾a spolu
s údajmi v rozsahu pod¾a § 24 ods. 2 zapíe do zoznamu; dòom vykonania zápisu do zoznamu sa iadate¾
stáva oprávnenou právnickou osobou.
Zmena údajov zapísaných v zozname
a vyèiarknutie zo zoznamu
§6
(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
oznámi ministerstvu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú
do zoznamu, do 15 dní odo dòa, kedy k zmene dolo.
(2) Ak oprávnená právnická osoba prestane spåòa
podmienky na zápis do zoznamu pod¾a § 4, je povinná
informova o tejto skutoènosti ministerstvo a odstráni
nedostatky do 30 dní odo dòa, keï táto skutoènos nastala. Ministerstvo môe predåi lehotu pod¾a prvej
vety na základe odôvodnenej iadosti oprávnenej právnickej osoby, a to najviac o 30 dní.
§7
(1) Ministerstvo vyèiarkne oprávnenú právnickú
osobu zo zoznamu, ak písomne poiada ministerstvo
o vyèiarknutie zo zoznamu najmenej tri mesiace pred
poadovaným dátumom vyèiarknutia; ministerstvo
oprávnenú právnickú osobu vyèiarkne ku dòu uvedenému v iadosti, inak do troch mesiacov odo dòa doruèenia iadosti.
(2) Ministerstvo vyèiarkne oprávnenú právnickú
osobu zo zoznamu, ak tá
a) prestane spåòa podmienky pod¾a tohto zákona a neodstráni nedostatky v lehote pod¾a § 6 ods. 2,
b) poruí povinnos ustanovenú v § 9, § 10 ods. 1 a 3, 5
alebo ods. 6, § 16 ods. 2, 6 alebo ods. 8 a nevykoná
nápravu na základe výzvy zaslanej ministerstvom,
c) poèas jedného roka opakovane poruí tú istú povinnos ustanovenú v § 6 ods. 1, § 10 ods. 4, § 13 ods. 5,

g)

h)
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§ 14 ods. 2 alebo ods. 3, § 16 ods. 5 alebo ods. 9, § 17
ods. 1, 3 alebo ods. 5, § 18 ods. 1 alebo ods. 3, § 19
ods. 2 alebo § 20 ods. 2 alebo ods. 3,
je do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých
alebo nesprávnych údajov uvedených v iadosti o zápis alebo jej prílohách,
je zruená,
preukázate¾ne nepostupuje pri alternatívnom rieení sporov nezávisle, nestranne, s náleitou odbornou starostlivosou alebo bez zbytoèných prieahov
pod¾a § 16 ods. 1 alebo ods. 7,
poèas jedného roka opakovane odmietne alebo odloí návrh v rozpore s dôvodmi odmietnutia alebo odloenia uvedenými v § 13 ods. 1, 2 alebo ods. 4 alebo
§ 19 ods. 1,
poaduje od strán sporu poplatok v rozpore s ustanoveniami § 22 ods. 2 alebo ods. 3.

(3) Ministerstvo rozhodnutie o vyèiarknutí oprávnenej právnickej osoby pod¾a odseku 2 spolu s uvedením
dátumu vyèiarknutia bezodkladne zale oprávnenej
právnickej osobe. Oprávnená právnická osoba, ktorá
má by vyèiarknutá zo zoznamu, je povinná vyvinú
potrebné úsilie k tomu, aby riadne ukonèila zaèaté alternatívne rieenia sporov. Povinnos riadne ukonèi
zaèaté alternatívne rieenia sporov platí obdobne aj pre
oprávnenú právnickú osobu, ktorá o vyèiarknutie zo
zoznamu poiada pod¾a odseku 1.
§8
(1) Alternatívne rieenie sporov je oprávnená vies
len fyzická osoba zapísaná v zozname (ïalej len poverená fyzická osoba).
(2) Poverená fyzická osoba musí spåòa tieto predpoklady:
a) spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
b) bezúhonnos,
c) dôveryhodnos,
d) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo a odborná prax v oblasti rieenia
sporov v trvaní aspoò jedného roka alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a odborná prax
v oblasti rieenia sporov v trvaní aspoò troch rokov.
(3) Poverená fyzická osoba musí by so subjektom alternatívneho rieenia sporov v pracovnoprávnom vzahu alebo v tátnozamestnaneckom pomere alebo musí
by jeho èlenom, tatutárnym orgánom alebo èlenom
jeho tatutárneho orgánu.
(4) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin a jeho odsúdenie nebolo zahladené.
(5) Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace.
(6) Za dôveryhodného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten,
a) kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za poruenie právnych predpisov odvolaný
z funkcie sudcu, odvolaný z funkcie prokurátora,
zbavený výkonu funkcie súdneho exekútora, zbavený notárskeho úradu, vyèiarknutý zo zoznamu spotrebite¾ských rozhodcov, zoznamu správcov, ktorí vy-
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konávajú správcovskú èinnos, zoznamu správcov,
ktorí spravujú bytové domy, zoznamu znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov, zoznamu audítorov, zoznamu daòových poradcov, zoznamu patentových
zástupcov alebo zo zoznamu advokátov, euroadvokátov, zahranièných advokátov, medzinárodných
advokátov alebo vyèiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, exekútorských koncipientov,
notárskych kandidátov alebo notárskych koncipientov,
b) kto bol poèas posledných piatich rokov ako fyzická
osoba podnikate¾ právoplatne sankcionovaný orgánom dozoru za poruenie predpisov na ochranu práv
spotrebite¾a20) alebo zastával funkciu tatutárneho
orgánu právnickej osoby v èase, keï bola právnická
osoba sankcionovaná orgánom dozoru za poruenie
predpisov na ochranu práv spotrebite¾a,
c) o kom sú iné dôvodné pochybnosti, e bude èestne
a svedomito plni povinnosti spojené s alternatívnym rieením sporov, alebo
d) kto pri rieení sporov pod¾a tohto zákona preukázate¾ne nepostupoval nestranne alebo nezávisle.
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sledku rieenia sporu a bez oh¾adu na priebeh alebo výsledok alternatívneho rieenia sporu.
(5) Ministerstvo na úèely ïalieho vzdelávania poverených fyzických osôb organizuje pravidelné bezodplatné kolenia. Subjekt alternatívneho rieenia sporu
dbá o pravidelné dopåòanie a prehlbovanie vzdelávania
poverených fyzických osôb.
§ 10

(3) Ak v dôsledku vyèiarknutia poverenej fyzickej
osoby subjekt alternatívneho rieenia sporov prestane
spåòa podmienku na zápis do zoznamu, je povinný vyèiarknutú poverenú fyzickú osobu nahradi inou, ktorá spåòa podmienky pod¾a tohto zákona, a najneskôr do
30 dní odo dòa vyèiarknutia poverenej fyzickej osoby
poiada ministerstvo o vykonanie zmeny zápisu v zozname; postup pod¾a § 6 ods. 2 sa pouije primerane.

(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
zriadi a zabezpeèova prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom v ¾ahko zrozumite¾nej a pouívate¾sky jednoduchej forme zverejní
a) názov a sídlo subjektu alternatívneho rieenia sporov, adresu na doruèovanie, adresu na podávanie
podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt
a identifikaèné èíslo, ak mu bolo pridelené,
b) údaj o zápise do zoznamu s uvedením dátumu, ku
ktorému je subjekt alternatívneho rieenia sporov
zapísaný v zozname; ak oprávnená právnická osoba
poiadala ministerstvo o vyèiarknutie zo zoznamu,
uvedie aj poadovaný dátum vyèiarknutia,
c) zoznam poverených fyzických osôb, ktoré v mene
subjektu alternatívneho rieenia sporov rieia spory
s uvedením ich mena, priezviska, akademického titulu a dåky funkèného obdobia, ak majú alternatívne rieenie sporov vykonáva iba po urèitý èas,
d) èlenstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú rieením cezhranièných sporov, ak je subjekt alternatívneho rieenia sporov èlenom takejto
organizácie,
e) druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho rieenia
sporov riei, ak je jeho príslunos obmedzená len
na urèité druhy sporov,
f) právne predpisy, pod¾a ktorých postupuje pri rieení
sporov,
g) pravidlá alternatívneho rieenia sporov,
h) informáciu o bezodplatnosti alternatívneho rieenia
sporov alebo o sume poplatku, ktorý úètuje spotrebite¾ovi,
i) informáciu o jazyku, v ktorom mono poda návrh
na zaèatie alternatívneho rieenia sporu a vies alternatívne rieenie sporu,
j) informáciu, e spotrebite¾ má monos ukonèi
úèas na alternatívnom rieení sporu v ktoromko¾vek jeho tádiu,
k) priemerné trvanie alternatívneho rieenia sporu, ak
ide o subjekt zapísaný v zozname najmenej jeden
rok,
l) informáciu o záväznosti a právnych úèinkoch výsledku alternatívneho rieenia sporu pre strany sporu.

(4) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
odmeòova poverenú fyzickú osobu nezávisle od vý-

(2) Subjekt alternatívneho rieenia sporov zverejní
na svojom webovom sídle výroènú správu o svojej èin-

(7) Poverená fyzická osoba nesmie za rieenie sporu
prijíma finanèné prostriedky alebo akéko¾vek výhody
od inej osoby ako subjektu alternatívneho rieenia sporov, v ktorého mene spory riei.
Povinnosti subjektov
alternatívneho rieenia sporov
§9
(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
zabezpeèi, aby ním poverené fyzické osoby spåòali
podmienky pod¾a § 8 ods. 2 a 3 poèas celého obdobia,
v ktorom rieia spory v jeho mene.
(2) Ak poverená fyzická osoba prestane spåòa podmienky § 8 ods. 2 alebo ods. 3 alebo iné podmienky
ustanovené týmto zákonom, subjekt alternatívneho
rieenia sporov je povinný zabezpeèi, aby táto osoba
bezodkladne ukonèila u zaèaté alternatívne rieenia
sporov a pridelí tieto spory iným povereným fyzickým
osobám. Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný túto skutoènos bezodkladne písomne oznámi
ministerstvu, ktoré poverenú fyzickú osobu zo zoznamu vyèiarkne.

20

) Napríklad § 53 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 129/2010
Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy
uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 151/2014 Z. z.
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nosti za predchádzajúci kalendárny rok kadoroène do
31. marca; v poradí prvú výroènú správu zverejní do
31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku,
v ktorom bol zapísaný do zoznamu.
(3) Výroèná správa musí obsahova informácie o
a) poète rieených sporov a najèastejích nárokoch,
ktorých sa spotrebitelia domáhajú,
b) najèastejích skutoènostiach, ktoré vedú k sporom,
c) podiele, v akom subjekt alternatívneho rieenia sporov odmietol riei spor a z akého dôvodu,
d) podiele, v akom boli alternatívne rieenia sporov
ukonèené pred dosiahnutím výsledku a z akého dôvodu,
e) priemernom trvaní alternatívneho rieenia sporu,
f) podiele, v akom sú výsledky alternatívneho rieenia
sporov dobrovo¾ne plnené, ak má subjekt alternatívneho rieenia sporov takéto informácie,
g) èlenstve v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú rieením cezhranièných sporov, ak je subjekt alternatívneho rieenia sporov èlenom takejto
organizácie,
h) opatreniach na zabezpeèenie ïalieho vzdelávania
poverených fyzických osôb,
i) efektivite alternatívneho rieenia sporov a návrhoch
na zlepenie alternatívneho rieenia sporov.
(4) Subjekt alternatívneho rieenia sporov na základe iadosti poskytuje informácie pod¾a odsekov 1 a 3 aj
na trvanlivom nosièi; okrem úhrady vo výke materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadováením trvanlivých nosièov a s odoslaním trvanlivého
nosièa poskytuje tieto informácie bezodplatne.
(5) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
zabezpeèi, aby mal spotrebite¾ monos poda návrh
na zaèatie alternatívneho rieenia sporu aj prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 1; subjekt alternatívneho rieenia sporov zverejní
formulár aj na svojom webovom sídle. Subjekt alternatívneho rieenia sporov, ktorý je prísluný na rieenie
sporov zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom elektronických zariadení pod¾a osobitného predpisu,21) je
povinný zverejni na svojom webovom sídle aj odkaz na
platformu alternatívneho rieenia sporov pod¾a osobitného predpisu,22) prostredníctvom ktorej môe spotrebite¾ poda návrh na zaèatie alternatívneho rieenia
sporu.
(6) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný
vies evidenciu o rieených sporoch a odmietnutých
návrhoch obsahujúcu najmä
a) dátum doruèenia návrhu,
b) dátum odmietnutia návrhu alebo dátum zaslania
oznámenia o zaèatí alternatívneho rieenia sporu,
c) popis predmetu sporu a postup subjektu alternatívneho rieenia sporov,
d) vetky záznamy o komunikácii subjektu alternatívneho rieenia sporov so stranami sporu,
e) informáciu o kadom predåení lehoty pod¾a § 15
ods. 4 alebo § 16 ods. 9,
21
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f) dátum a spôsob ukonèenia alternatívneho rieenia
sporu.
(7) Subjekt alternatívneho rieenia sporov spracúva
osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom
na úèely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.23)
Alternatívne rieenie sporu
§ 11
(1) Spotrebite¾ má právo obráti sa na predávajúceho
so iadosou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, e predávajúci poruil jeho práva.
(2) Spotrebite¾ má právo poda návrh na zaèatie alternatívneho rieenia sporu (ïalej len návrh) subjektu alternatívneho rieenia sporov, ak predávajúci na
iados pod¾a odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na
òu neodpovedal do 30 dní odo dòa jej odoslania.
§ 12
Návrh
(1) Návrh podáva spotrebite¾ príslunému subjektu
alternatívneho rieenia sporov; monos obráti sa na
súd tým nie je dotknutá.
(2) Ak sú na alternatívne rieenie sporu prísluné
viaceré subjekty alternatívneho rieenia sporov, právo
vo¾by, ktorému z nich podá návrh, má spotrebite¾. Na
ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebite¾a poda
návrh na vopred urèený subjekt alternatívneho rieenia sporov, sa neprihliada.
(3) Návrh musí obsahova
a) meno a priezvisko spotrebite¾a, adresu na doruèovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak
ich má,
b) presné oznaèenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumite¾ný opis rozhodujúcich skutoèností,
d) oznaèenie, èoho sa spotrebite¾ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebite¾ obrátil na predávajúceho
so iadosou o nápravu a informáciu, e pokus o vyrieenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, e vo veci nebol zaslaný rovnaký
návrh inému subjektu alternatívneho rieenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd,
vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo
vo veci ukonèené alternatívne rieenie sporu spôsobom pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) a e).
(4) K návrhu spotrebite¾ priloí doklady súvisiace
s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutoènosti uvedené v návrhu.
(5) Návrh mono poda v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návr-

) Zákon è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
) Èl. 5 nariadenia è. 524/2013.
23
) 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.
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hu môe spotrebite¾ vyui formulár, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a kadého subjektu alternatívneho rieenia sporov.
(6) Ak návrh neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 3
alebo ak k nemu nie sú priloené doklady potrebné na
jeho posúdenie, subjekt alternatívneho rieenia sporov
bezodkladne informuje spotrebite¾a o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú by odstránené
a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumite¾ný návrh
doplnil v lehote, ktorá nesmie by kratia ako 15 dní.
Subjekt alternatívneho rieenia sporov zároveò spotrebite¾a pouèí o následkoch nedoplnenia návrhu v urèenej lehote.
§ 13
(1) Ak spotrebite¾ napriek výzve pod¾a § 12 ods. 6 svoj
návrh v urèenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok
nemono pokraèova v alternatívnom rieení sporu,
subjekt alternatívneho rieenia sporov návrh odmietne.
(2) Subjekt alternatívneho rieenia sporov odmietne
návrh aj vtedy, ak
a) nie je prísluný riei spor alebo ide o druh sporu,
ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný
v zozname,
b) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr zaèaté alternatívne rieenie sporu pred iným subjektom alternatívneho rieenia sporov, vo veci u rozhodol súd
alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukonèené alternatívne rieenie sporu pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) a e),
c) je návrh neopodstatnený,
d) je návrh anonymný,
e) poiadal ministerstvo o vyèiarknutie zo zoznamu.
(3) Neopodstatneným návrhom pod¾a odseku 2
písm. c) je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priloených dokladov zrejmé, e ním
spotrebite¾ nesleduje ochranu svojich práv a právom
chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej
istej veci, ktorá u je alebo bola predmetom alternatívneho rieenia sporu, prièom tento návrh neobsahuje
iadne nové skutoènosti.
(4) Ak z pravidiel alternatívneho rieenia sporov nevyplýva nieèo iné, subjekt alternatívneho rieenia sporov môe návrh odmietnu aj vtedy, ak
a) spotrebite¾ podá návrh po uplynutí jedného roka odo
dòa
1. doruèenia zamietavej odpovede predávajúceho
na iados spotrebite¾a o nápravu alebo
2. márneho uplynutia 30 dòovej lehoty odo dòa,
kedy spotrebite¾ odoslal predávajúcemu iados
o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
b) sa spotrebite¾ pred podaním návrhu preukázate¾ne
nepokúsil vyriei spor komunikáciou s predávajúcim,
c) vyèíslite¾ná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d) sa vecou, ktorej sa návrh týka, u predtým zaoberal
a spotrebite¾ bol informovaný o vybavení jeho podania, prièom návrh neobsahuje iadne nové skutoè-
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nosti a alternatívne rieenie sporu by vzh¾adom na
vetky okolnosti bolo zjavne neúèelné,
e) je vzh¾adom na vetky okolnosti zrejmé, e alternatívne rieenie sporu by bolo moné vies len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
(5) Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu
odmietnutia subjekt alternatívneho rieenia sporov
bezodkladne oznámi spotrebite¾ovi; to neplatí, ak ide
o anonymný návrh.
§ 14
Zaèatie alternatívneho rieenia sporu
(1) Alternatívne rieenie sporu sa zaèína dòom doruèenia úplného návrhu pod¾a § 12 subjektu alternatívneho rieenia sporov.
(2) Subjekt alternatívneho rieenia sporov oznámi
stranám sporu zaèatie alternatívneho rieenia sporu
a zároveò predávajúcemu doruèí návrh spolu s priloenými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutoènostiam uvedeným v návrhu v lehote pod¾a § 15 ods. 2.
(3) Subjekt alternatívneho rieenia sporov súèasne
s oznámením pod¾a odseku 2 strany sporu informuje
o tom, e
a) nemusia by zastúpené právnym zástupcom,
b) majú monos vyui nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c) zaèatím alternatívneho rieenia sporu nie je dotknuté ich právo domáha sa ochrany svojich práv na
súde,
d) spotrebite¾ má monos ukonèi úèas na alternatívnom rieení sporu v ktoromko¾vek jeho tádiu,
e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho rieenia sporov súèinnos pod¾a § 15 ods. 2, sa
dopustí správneho deliktu pod¾a § 27 ods. 2 a jeho
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania
môe by zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho rieenia sporov pod¾a § 15 ods. 5,
f) návrh bude odloený, ak spotrebite¾ napriek výzve
subjektu alternatívneho rieenia sporov neposkytne
súèinnos potrebnú na alternatívne rieenie sporu.
§ 15
Súèinnos
(1) Strany sporu sú povinné spolupracova so subjektom alternatívneho rieenia sporov a poskytova mu
potrebnú súèinnos na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho rieenia sporu.
(2) Predávajúci je povinný v lehote urèenej subjektom alternatívneho rieenia sporov, ktorá nesmie by
kratia ako 15 dní od doruèenia, poskytnú
a) vyjadrenie ku skutoènostiam uvedeným v návrhu,
b) na základe výzvy subjektu alternatívneho rieenia
sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.
(3) Subjekt alternatívneho rieenia sporov môe poèas alternatívneho rieenia sporu poiada o súèinnos
aj tretiu osobu, ak jej vyjadrenie môe ma význam pre
priebeh alebo výsledok alternatívneho rieenia sporu;
ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pouijú primerane.
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(4) V odôvodnených prípadoch môe subjekt alternatívneho rieenia sporov na základe iadosti predávajúceho alebo tretej osoby, ktorú poiadal o súèinnos, lehotu pod¾a odseku 2 predåi, najviac vak o 30 dní.
(5) Ak predávajúci neposkytne subjektu alternatívneho rieenia sporov súèinnos a orgán kontroly mu
uloí sankciu pod¾a § 27 ods. 2, subjekt alternatívneho
rieenia sporov je oprávnený obchodné meno a sídlo
alebo miesto podnikania predávajúceho zverejni na
svojom webovom sídle najviac na 90 dní.
(6) Povinnosou poskytnú súèinnos pod¾a odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.24)
§ 16
Základné ustanovenia o alternatívnom rieení sporu
(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov je pri alternatívnom rieení sporu povinný postupova nezávisle, nestranne, s náleitou odbornou starostlivosou,
s cie¾om urovnania sporu a prihliada pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu.
(2) Subjekt alternatívneho rieenia sporov pride¾uje
návrhy povereným fyzickým osobám náhodným výberom s cie¾om zachovania nestrannosti poverených fyzických osôb.
(3) Poverená fyzická osoba, ktorej subjekt alternatívneho rieenia sporov návrh pridelí, je povinná bezodkladne informova subjekt alternatívneho rieenia sporov o akýchko¾vek skutoènostiach, ktoré môu ma
vplyv na jej nezávislos alebo nestrannos.
(4) Ak sa strany sporu dozvedia o akýchko¾vek skutoènostiach, ktoré môu ma vplyv na nezávislos alebo
nestrannos poverenej fyzickej osoby, bezodkladne informujú subjekt alternatívneho rieenia sporov,
v mene ktorého poverená fyzická osoba spor riei.
(5) Ak nastanú okolnosti pod¾a odseku 3 alebo 4,
subjekt alternatívneho rieenia sporov v prípade odôvodneného záveru, e poverená fyzická osoba nie je nestranná alebo nezávislá, pridelí rieenie sporu inej poverenej fyzickej osobe. Ak subjekt alternatívneho
rieenia sporov nemôe prideli rieenie sporu iadnej
poverenej fyzickej osobe, stranám sporu túto skutoènos oznámi zároveò s monosou postúpi spor inému
vecne príslunému subjektu alternatívneho rieenia
sporov; právo vo¾by, ktorému subjektu alternatívneho
rieenia sporov spor postúpi, má spotrebite¾. Ak iný
vecne prísluný subjekt alternatívneho rieenia sporov
neexistuje, v rieení sporu sa pokraèuje len vtedy, ak
boli strany sporu informované o skutoènostiach, ktoré
môu ma vplyv na nestrannos alebo nezávislos poverenej fyzickej osoby, ktorá riei ich spor, a písomne vyjadrili súhlas s tým, aby ich spor táto poverená fyzická
osoba rieila.
(6) Subjekt alternatívneho rieenia sporov zabezpeèí,
aby sa strany sporu mohli poèas celého alternatívneho
24

) § 17 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
§ 63 zákona è. 351/2011 Z. z.
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rieenia sporu vyjadrova ku vetkým skutoènostiam
a k predloeným dokladom.
(7) Subjekt alternatívneho rieenia sporov postupuje pri alternatívnom rieení sporu tak, aby bol spor
èo najrýchlejie vyrieený, predchádza zbytoèným prieahom, koná hospodárne a bez zbytoèného a neprimeraného zaaovania strán sporu a iných osôb; ak je to
moné, pri komunikácii vyuíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
(8) Subjekt alternatívneho rieenia sporov hodnotí
zistené skutoènosti jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne pod¾a svojej úvahy, prièom vyvíja
úsilie na dosiahnutie zmierlivého vyrieenia sporu, a to
najmä aktívnym oslovovaním strán sporu.
(9) Subjekt alternatívneho rieenia sporov ukonèí
alternatívne rieenie sporu do 90 dní odo dòa jeho zaèatia. V osobitne zloitých prípadoch môe subjekt alternatívneho rieenia sporov lehotu pod¾a prvej vety
predåi o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho rieenia sporov je povinný o kadom predåení lehoty pod¾a druhej vety bezodkladne informova strany
sporu spolu s uvedením dôvodu predåenia lehoty.
(10) Zaèatie alternatívneho rieenia sporu pod¾a § 14
ods. 1 a ukonèenie alternatívneho rieenia sporu pod¾a
§ 20 ods. 1 má pre plynutie premlèacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne úèinky ako uplatnenie práva na
súde.
(11) Poverená fyzická osoba je povinná poèas ako aj
po skonèení rieenia sporu v mene subjektu alternatívneho rieenia sporov zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvie pri rieení
sporu. Tejto povinnosti ju môe zbavi len strana sporu, v ktorej záujme je viazaná povinnosou zachováva
mlèanlivos.
§ 17
Dohoda o vyrieení sporu
(1) Ak je po dôkladnom zhodnotení vetkých zistených skutoèností a vyjadrení strán sporu zrejmé, e
strany sporu majú záujem o zmierlivé vyrieenie sporu,
subjekt alternatívneho rieenia sporov vypracuje návrh dohody o vyrieení sporu (ïalej len návrh dohody).
(2) Návrh dohody musí obsahova
a) oznaèenie subjektu alternatívneho rieenia sporov
a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá návrh dohody vypracovala,
b) presné oznaèenie strán sporu,
c) predmet sporu,
d) popis skutkového stavu a postup subjektu alternatívneho rieenia sporov pri alternatívnom rieení
sporu,
e) ustanovenia právnych predpisov, pod¾a ktorých
subjekt alternatívneho rieenia sporov postupoval
pri vypracovaní návrhu dohody,
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f) návrh úpravy práv a povinností strán sporu, ktorý je
výsledkom alternatívneho rieenia sporu,
g) informáciu o záväznosti vyjadrenia súhlasu strán
sporu s návrhom dohody,
h) dátum vypracovania návrhu dohody.
(3) Subjekt alternatívneho rieenia sporov doruèí návrh dohody stranám sporu a súèasne ich pouèí o
a) monosti rozhodnú sa v urèenej lehote, èi s návrhom dohody súhlasia,
b) skutoènosti, e prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatòovanie práv strán sporu na súde,
c) skutoènosti, e výsledok súdneho konania sa môe
líi od výsledku alternatívneho rieenia sporu.
(4) Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoruènými podpismi, a to na listinnej podobe návrhu dohody. Podpísaný návrh dohody strany
sporu doruèia subjektu alternatívneho rieenia sporov, a to potovou zásielkou v listinnej podobe alebo
elektronickými prostriedkami.
(5) Doruèením súhlasu oboch strán sporu s návrhom
dohody subjektu alternatívneho rieenia sporov dôjde
k uzavretiu dohody o vyrieení sporu (ïalej len dohoda). Subjekt alternatívneho rieenia sporov stranám
sporu bezodkladne oznámi, e alternatívne rieenie sporu bolo ukonèené uzavretím dohody pod¾a prvej vety.
(6) Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho rieenia sporu, je pre strany sporu záväzná; monos strán sporu obráti sa v tej istej veci na súd tým nie
je dotknutá.
(7) Ustanovenia tohto paragrafu sa pouijú primerane, ak sa dohoda uzatvára pred subjektom alternatívneho rieenia sporov za súèasnej fyzickej prítomnosti
oboch strán sporu.
(8) Ak strany sporu uzavrú dohodu pred oprávnenou
právnickou osobou vyèiarknutou zo zoznamu pod¾a § 7
ods. 2 písm. d), ktoráko¾vek zo strán sporu má právo
odstúpi od dohody do 30 dní odo dòa vyèiarknutia
oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu pod¾a § 7
ods. 2 písm. d), inak úèinky dohody zostávajú zachované. Monos spotrebite¾a obráti sa s takto ukonèeným
sporom na iný subjekt alternatívneho rieenia sporov
nie je dotknutá.

d)
e)
f)
g)

(1) Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody pod¾a § 17 a subjekt alternatívneho rieenia sporov na základe skutoèností, ktoré zistí pri alternatívnom rieení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, e
predávajúci poruil práva spotrebite¾a pod¾a predpisov
na ochranu práv spotrebite¾a,20) ukonèí alternatívne
rieenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného
stanoviska.
(2) Odôvodnené stanovisko musí obsahova
a) presné oznaèenie strán sporu,
b) záver s oznaèením ustanovenia zákona, ktorého sa
odôvodnené stanovisko týka,
c) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis skutkového
stavu, oznaèenie dôkazov, na ktorých základe sa

odôvodnené stanovisko vydáva, a postup subjektu
alternatívneho rieenia sporov pri hodnotení zistených skutoèností,
iné dôleité skutoènosti rozhodujúce pre vydanie
odôvodneného stanoviska,
informáciu o skutoènosti, e odôvodnené stanovisko
nie je právne záväzné,
dátum vydania odôvodneného stanoviska,
oznaèenie subjektu alternatívneho rieenia sporov
a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá odôvodnené stanovisko
vypracovala.

(3) Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho
rieenia sporov doruèí stranám sporu.
§ 19
Odloenie návrhu
(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov po zaèatí
alternatívneho rieenia sporu návrh odloí, ak
a) zistí, e vo veci, ktorej sa návrh týka,
1. bolo skôr zaèaté alternatívne rieenie sporu pred
iným subjektom alternatívneho rieenia sporov,
2. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4. bolo ukonèené alternatívne rieenie sporu pod¾a
§ 20 ods. 1 písm. a) a e),
b) spotrebite¾ napriek výzve subjektu alternatívneho
rieenia sporov neposkytne súèinnos potrebnú na
alternatívne rieenie sporu,
c) spotrebite¾ vyhlási, e sa rozhodol ukonèi svoju
úèas na alternatívnom rieení sporu,
d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom
pod¾a § 16 ods. 5 a súèasne nemono spor postúpi
inému subjektu alternatívneho rieenia sporov,
e) na základe skutoèností zistených poèas alternatívneho rieenia sporu nie je zrejmé, e predávajúci poruil práva spotrebite¾a pod¾a predpisov na ochranu
práv spotrebite¾a.20)
(2) Oznámenie o odloení návrhu spolu s uvedením
dôvodu odloenia subjekt alternatívneho rieenia sporov bezodkladne doruèí stranám sporu.
§ 20

§ 18
Odôvodnené stanovisko
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Ukonèenie alternatívneho rieenia sporu
(1) Alternatívne rieenie sporu sa konèí dòom
uzavretia dohody pod¾a § 17,
vydania odôvodneného stanoviska pod¾a § 18,
odloenia návrhu pod¾a § 19,
úmrtia alebo vyhlásenia za màtveho v prípade strany
sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyèiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

a)
b)
c)
d)

(2) Ukonèenie alternatívneho rieenia sporu pod¾a
odseku 1 písm. d) a e) oznámi subjekt alternatívneho
rieenia sporov bezodkladne stranám sporu písomne
spolu s uvedením dôvodu, pre ktorý sa alternatívne rieenie sporu ukonèilo.
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(3) Oprávnená právnická osoba písomne oznámi
ukonèenie alternatívneho rieenia sporu pod¾a odseku 1 písm. f) stranám sporu pred vyèiarknutím zo zoznamu a vráti im vetky doklady, ktoré jej odovzdali;
monos spotrebite¾a obráti sa so sporom ukonèeným
pod¾a odseku 1 písm. f) na iný subjekt alternatívneho
rieenia sporov nie je dotknutá.
§ 21
Doruèovanie
(1) Subjekt alternatívneho rieenia sporov doruèuje
písomnosti doporuèenou potovou zásielkou alebo
elektronickými prostriedkami.
(2) Ak sa písomnosti doruèujú potovou zásielkou,
povaujú sa za doruèené, ak sú predávajúcemu doruèené do sídla alebo miesta podnikania a spotrebite¾ovi na
adresu uvedenú v návrhu alebo na inú neskôr oznámenú adresu. Ak nemono doruèi písomnosti na iadnu
z uvedených adries, písomnosti sa povaujú za doruèené po troch dòoch od vrátenia nedoruèenej zásielky subjektu alternatívneho rieenia sporov, ak sú zaslané na
poslednú známu adresu spotrebite¾a alebo do posledného známeho sídla alebo miesta podnikania predávajúceho doporuèenou zásielkou alebo iným spôsobom, ktorý
umoòuje overi snahu doruèi písomnos.
(3) Písomnosti s výnimkou oznámenia o zaèatí alternatívneho rieenia sporu mono predávajúcemu doruèova elektronickými prostriedkami, ak predávajúci
oznámi subjektu alternatívneho rieenia sporov adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak
je táto elektronická adresa verejne dostupná a adresát
potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnos doruèenú elektronickými prostriedkami.
Spotrebite¾ovi mono doruèova písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v návrhu na zaèatie alternatívneho rieenia sporu uvedená elektronická adresa na
zasielanie písomností elektronickými prostriedkami
a spotrebite¾ výslovne nepoiada o doruèovanie potovou zásielkou. Písomnosti doruèované elektronickými
prostriedkami sa povaujú za doruèené tretí deò od ich
odoslania, aj keï ich adresát nepreèíta.
§ 22
Náklady alternatívneho rieenia sporu
(1) Alternatívne rieenie sporu orgánmi alternatívneho rieenia sporov je bezodplatné.
(2) Oprávnená právnická osoba môe vo svojich pravidlách alternatívneho rieenia sporov stanovi, e je
oprávnená poadova od spotrebite¾a poplatok za zaèatie
alternatívneho rieenia sporu v sume, ktorú zverejní na
svojom webovom sídle. Poplatok pod¾a prvej vety nesmie
presiahnu sumu pä eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môe od spotrebite¾a poadova zaplatenie poplatku najskôr súèasne so zaslaním oznámenia o zaèatí alternatívneho rieenia sporu.
(3) Iné platby, ako je poplatok za zaèatie alternatívneho rieenia sporu pod¾a odseku 2 a úhradu pod¾a
§ 10 ods. 4, nesmie subjekt alternatívneho rieenia
sporov vyadova.
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(4) Náklady spojené s alternatívnym rieením sporu
znáa kadá zo strán sporu samostatne bez monosti
ich náhrady.
§ 23
Pravidlá alternatívneho rieenia sporov a iné vnútorné predpisy subjektu alternatívneho rieenia sporov
musia zabezpeèova rovnos strán sporu a právo kadej
strany sporu domáha sa svojich práv prostredníctvom
alternatívneho rieenia sporu, ako aj ochranu práv
a oprávnených záujmov strán sporu a nemôu by
v rozpore so veobecnými záväznými právnymi predpismi.
§ 24
tátna správa v oblasti
alternatívneho rieenia sporov
(1) Orgánom tátnej správy v oblasti alternatívneho
rieenia sporov je ministerstvo, ktoré
a) vedie a na svojom webovom sídle zverejòuje zoznam
subjektov alternatívneho rieenia sporov,
b) oznamuje Európskej komisii subjekty alternatívneho rieenia sporov zapísané v zozname a vetky zmeny vykonané v zozname,
c) vydáva odporúèania v súvislosti s alternatívnym rieením sporov pre subjekty alternatívneho rieenia
sporov,
d) podporuje spoluprácu subjektov alternatívneho rieenia sporov pri rieení cezhranièných sporov.
(2) Zoznam pod¾a odseku 1 písm. a) vypracuje ministerstvo na základe informácií zaslaných oprávnenými
právnickými osobami pod¾a § 4 ods. 2 a 4 a na základe
informácií, ktoré si vyiada od orgánov alternatívneho
rieenia sporov. Do zoznamu sa zapisuje
a) názov a sídlo subjektu alternatívneho rieenia sporov, adresa na doruèovanie, adresa na podávanie
podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt
a identifikaèné èíslo, ak mu bolo pridelené,
b) informácia o bezodplatnosti alternatívneho rieenia
sporu alebo o sume poplatku, ktorý subjekt alternatívneho rieenia sporov úètuje spotrebite¾ovi,
c) informácia o jazyku, v ktorom mono poda návrh na
zaèatie alternatívneho rieenia sporu a vies alternatívne rieenie sporu,
d) druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho rieenia
sporov riei,
e) informácia o záväznosti a právnych úèinkoch výsledku alternatívneho rieenia sporu pre strany sporu,
f) dôvody, na ktorých základe subjekt alternatívneho
rieenia sporov môe odmietnu riei spor pod¾a
§ 13 ods. 2 a 4,
g) poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho rieenia sporov rieia spory s uvedením
mena, priezviska, akademického titulu a dåky ich
funkèného obdobia, ak alternatívne rieenie sporov
budú vykonáva iba po urèitý èas.
(3) Ministerstvo zoznam aktualizuje na základe kadej zmeny, ktorá mu bola oznámená alebo je ministerstvu známa z úradnej èinnosti.
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§ 25
Doh¾ad nad dodriavaním povinností
oprávnených právnických osôb
(1) Ministerstvo vykonáva doh¾ad nad dodriavaním
povinností oprávnených právnických osôb pod¾a § 6
ods. 1 a 2, § 7 ods. 3, § 9, § 10 ods. 1 a 6, § 13 ods. 1, 2,
4 a 5, § 14 ods. 2 a 3, § 16 ods. 1, 2, 5 a 9, § 17 ods. 1, 3
a 5, § 18 ods. 1 a 3, § 19 ods. 1 a 2, § 20 ods. 2 a 3 a § 22
ods. 2 a 3.
(2) Ministerstvo vykonáva doh¾ad aj prostredníctvom
kontroly u oprávnenej právnickej osoby, ktorej premetom je najmä overovanie
a) plnenia podmienok na zápis do zoznamu a dodriavania povinností pri alternatívnom rieení sporov,
b) úplnosti, správnosti a pravdivosti údajov, dokladov,
podkladov a informácií predkladaných ministerstvu,
c) nestrannosti a nezávislosti poverených fyzických
osôb pri alternatívnom rieení sporov.
(3) Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly
oprávnení
a) vstupova do objektov sídla, zariadení, na pozemky
a do iných priestorov oprávnenej právnickej osoby,
b) vyadova od oprávnenej právnickej osoby, aby v urèenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, spisy,
vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly
vrátane informácií na technických nosièoch dát,
c) nahliada do spisov a iných záznamov oprávnenej
právnickej osoby a robi z nich kópie a odpisy,
d) v odôvodnených prípadoch si zapoièa písomnosti
a iné záznamy,
e) vyadova od oprávnenej právnickej osoby a poverených fyzických osôb vetky informácie súvisiace
s výkonom ich èinnosti.
(4) Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly
povinní preukáza sa sluobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly.
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(9) Uloená poriadková pokuta je splatná do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej
uloení, ak v òom nie je urèená iná lehota splatnosti.
§ 26
Kontrola nad dodriavaním
povinnosti poskytnú súèinnos
Orgánom kontroly nad dodriavaním povinnosti poskytnú súèinnos pod¾a § 15 ods. 2 a 3 je
a) Úrad pre reguláciu sieových odvetví nad stranou alternatívneho rieenia sporu pred Úradom pre reguláciu sieových odvetví a treou osobou, ktorú poiadal o súèinnos,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a potových sluieb nad stranou alternatívneho rieenia sporu pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb a treou osobou, ktorú poiadal o súèinnos,
c) Slovenská obchodná inpekcia nad predávajúcim,
nad ktorým nevykonávajú doh¾ad orgány pod¾a písmen a) a b).
§ 27
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí oprávnenej právnickej osobe za
poruenie povinností pod¾a § 6 ods. 1 alebo ods. 2, § 7
ods. 3, § 9, § 10 ods. 1 a 6, § 13 ods. 1, 2, 4 alebo ods. 5,
§ 14 ods. 2 alebo ods. 3, § 16 ods. 1, 2, 5 a 9, § 17
ods. 1, 3 alebo ods. 5, § 18 ods. 1 alebo ods. 3, § 19
ods. 1 alebo ods. 2, § 20 ods. 2 alebo ods. 3 alebo § 22
ods. 2 alebo ods. 3 pokutu v sume do 1 000 eur; horná
hranica pokuty sa zvyuje na desanásobok, ak oprávnená právnická osoba opakovane poruí tú istú povinnos, za poruenie ktorej jej u bola uloená pokuta ministerstvom poèas 12 mesiacov odo dòa právoplatnosti
predchádzajúceho rozhodnutia o uloení pokuty.

(5) Písomné poverenie na výkon kontroly obsahuje
najmä
a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby,
b) názov a sídlo ministerstva,
c) mená a priezviská zamestnancov ministerstva vykonávajúcich kontrolu,
d) predmet kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) dátum a miesto vyhotovenia poverenia.

(2) Orgán kontroly pod¾a § 26 uloí predávajúcemu
alebo tretej osobe, ktorá bola poiadaná o súèinnos, za
poruenie povinnosti pod¾a § 15 ods. 2 alebo ods. 3 pokutu od 500 eur do 10 000 eur; horná hranica sadzby
pokuty sa zvyuje na dvojnásobok, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorá bola poiadaná o súèinnos, opakovane poruí tú istú povinnos, za ktorej poruenie
mu u bola uloená pokuta orgánom kontroly poèas
12 mesiacov odo dòa právoplatnosti predchádzajúceho
rozhodnutia o uloení pokuty.

(6) Výkon kontroly nesmie zasahova do prebiehajúceho alternatívneho rieenia sporu.

(3) Pokutu mono uloi najneskôr do tyroch rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.

(7) Marenia výkonu kontroly pod¾a odseku 2 sa dopustí oprávnená právnická osoba alebo poverená fyzická osoba, ak pri výkone kontroly
a) neposkytne ministerstvu poadovanú súèinnos,
b) neposkytne vetky informácie a dokumentáciu a neumoní ich kontrolu alebo
c) neumoní zamestnancom ministerstva vykona
kontrolu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení
na výkon kontroly.

(4) Pri urèení sumy pokuty sa prihliada na závanos,
spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania
a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.

(8) Za marenie výkonu kontroly ministerstvo uloí
poriadkovú pokutu do 500 eur.

(5) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 28
Spoloèné ustanovenia
(1) Na poèítanie lehôt a právnu úpravu zastupovania
sa primerane pouijú ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred súdmi.
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(2) Na alternatívne rieenie sporov sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem konania o
a) iadosti o zápis do zoznamu pod¾a § 5,
b) vyèiarknutí právnickej osoby zo zoznamu pod¾a § 7
ods. 2 a 3,
c) uloení pokuty za správny delikt pod¾a § 27.

Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
7. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená c) a f).

(3) Proti úkonom subjektu alternatívneho rieenia
sporov nie sú prípustné iadne opravné prostriedky.
§ 29
Prechodné ustanovenie
Orgány alternatívneho rieenia sporov ministerstvo
zapíe do zoznamu ku dòu nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
§ 30
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
Èl. II
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 142/2013 Z. z., zákona
è. 367/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 373/2014 Z. z., zákona
è. 35/2015 Z. z. a zákona è. 387/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a l) sa oznaèujú ako písmená g) a k).
2. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo Prievidzi nahrádza
slovom Trenèíne.
3. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Slovenská obchodná inpekcia je orgánom alternatívneho rieenia sporov pod¾a osobitného predpisu;11b) alternatívne rieenie sporov Slovenskou obchodnou inpekciou sa spravuje osobitným predpisom.11b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. V § 5 ods. 3 sa bodka nahrádza èiarkou a na konci
sa pripájajú tieto slová: ktorá vykoná kontrolný nákup
pod¾a § 4 ods. 3 písm. g)..
5. V § 5 ods. 7 sa slová § 8 ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. c).
6. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
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Èl. III
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona è. 301/2012 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z., zákona
è. 437/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z., zákona
è. 199/2014 Z. z., zákona è. 373/2014 Z. z. a zákona
è. 273/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 3 odsek 6 znie:
(6) Kadý spotrebite¾ má právo obráti sa s cie¾om
ochrany svojich spotrebite¾ských práv na subjekt alternatívneho rieenia sporov.9) Poèas alternatívneho rieenia sporov spotrebite¾ spolupracuje so subjektom alternatívneho rieenia sporov v záujme rýchleho
vyrieenia sporu. V prípade cezhranièného sporu má
spotrebite¾ právo obráti sa na Európske spotrebite¾ské
centrum, ktoré mu poskytne adresu na doruèovanie,
elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho rieenia sporov, ktorý je prísluný
na rieenie jeho sporu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 10a sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré
znie:
k) informáciu o monosti obráti sa na subjekt alternatívneho rieenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9).
3. § 14b sa vypúa.
4. Príloha è. 2 sa dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ
z 21. mája 2013 o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES)
è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica
o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov)
(Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013)..
Èl. IV
Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z. a zákona è. 125/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 13 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) alternatívne rieenie sporov v oblasti poskytovania
potových sluieb pod¾a osobitného predpisu,12).
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Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12

 ) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 241/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 139/2015 Z. z., zákona è. 247/2015 Z. z.
a zákona è. 269/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 3 písm. i) a § 74 ods. 2 písm. j) sa slovo
mimosúdne nahrádza slovom alternatívne.
2. V § 40 ods. 1 a § 57 ods. 5 tretej vete sa slovo mimosúdneho nahrádza slovom alternatívneho.
3. § 75 vrátane nadpisu znie:
§ 75
Alternatívne rieenie sporov
Úrad je orgánom alternatívneho rieenia sporov pod¾a osobitného predpisu;60a) alternatívne rieenie sporov úradom sa spravuje osobitným predpisom,60a) ak
tento zákon neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:

60a) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. Za § 78a sa vkladá § 78b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 78b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. februára 2016
Mimosúdne rieenie sporov pod¾a § 75, ktoré sa zaèalo a neskonèilo do 31. januára 2016, sa dokonèí pod¾a
predpisu úèinného do 31. januára 2016..
Èl. VI
Zákon è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013 Z. z. sa
mení takto:
V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
e) urèi na iados orgánu doh¾adu alebo orgánu doh¾adu èlenských tátov, v ktorých hraèku sprístupnil na trhu,
1. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu
alebo distribútora, ktorý mu hraèku dodal,
2. distribútora, ktorému hraèku dodal,.
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Èl. VII
Zákon è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení zákona è. 435/2013 Z. z. a zákona
è. 321/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 9 ods. 1 sa dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) vykonáva alternatívne rieenie spotrebite¾ských
sporov17b) koncového odberate¾a elektriny, koncového odberate¾a plynu, odberate¾a, ktorý dodané teplo
vyuíva na vlastnú spotrebu, odberate¾a vody alebo
producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebite¾om
pod¾a osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uloení
sankcie za správne delikty spáchané poruením povinností ustanovených v osobitnom predpise.17b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 17b a 17c znejú:

17b) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17c
) § 2 písm. a) zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 102/2014 Z. z..

2. § 37 vrátane nadpisu znie:
§ 37
Alternatívne rieenie sporov
(1) Koncový odberate¾ elektriny, koncový odberate¾
plynu, odberate¾, ktorý dodané teplo vyuíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpoèítava koneèným
spotrebite¾om, odberate¾ vody alebo producent odpadových vôd, ktorý nie je spotrebite¾om pod¾a osobitného predpisu,17c) je oprávnený predloi úradu na alternatívne rieenie spor s regulovaným subjektom, ktorý
je dodávate¾om elektriny, dodávate¾om plynu, prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, prevádzkovate¾om
distribuènej siete, dodávate¾om tepla, vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovate¾om verejného vodovodu
alebo vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovate¾om
verejnej kanalizácie, ak sa oh¾adom predmetu sporu
uskutoènilo reklamaèné konanie56) a koncový odberate¾ elektriny, koncový odberate¾ plynu, odberate¾, ktorý
dodané teplo vyuíva na vlastnú spotrebu alebo dodané
teplo rozpoèítava koneèným spotrebite¾om, odberate¾
vody alebo producent odpadových vôd nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia;
monos obráti sa na súd tým nie je dotknutá.
(2) Návrh na zaèatie alternatívneho rieenia sporu
obsahuje
a) meno, priezvisko a elektronickú adresu alebo potovú adresu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo
a elektronickú adresu ak ide o právnickú osobu, ktorá je koncovým odberate¾om elektriny, koncovým
odberate¾om plynu, odberate¾om, ktorý dodané teplo vyuíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo
rozpoèítava koneèným spotrebite¾om, odberate¾om
vody alebo producentom odpadových vôd,
b) názov a sídlo regulovaného subjektu,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
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Èl. VIII

e) oznaèenie, èoho sa navrhovate¾ domáha.
(3) Návrh na zaèatie alternatívneho rieenia sporu
predloí koncový odberate¾ elektriny, koncový odberate¾ plynu, odberate¾, ktorý dodané teplo vyuíva na
vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpoèítava koneèným spotrebite¾om, odberate¾ vody alebo producent
odpadových vôd bezodkladne, najneskôr do 45 dní od
doruèenia vybavenia reklamácie.
(4) Regulovaný subjekt pod¾a odseku 1 a koncový odberate¾ elektriny, koncový odberate¾ plynu, odberate¾,
ktorý dodané teplo vyuíva na vlastnú spotrebu alebo
dodané teplo rozpoèítava koneèným spotrebite¾om, odberate¾ vody alebo producent odpadových vôd ako
úèastníci rieenia sporu sú povinní a oprávnení navrhova dôkazy a ich doplnenie, predklada podklady
potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predloený
spor riei nestranne s cie¾om jeho urovnania. Lehota
na ukonèenie alternatívneho rieenia sporu je 60 dní
od podania úplného návrhu, v zloitých prípadoch
90 dní od podania úplného návrhu.
(5) Alternatívne rieenie sporu sa skonèí uzavretím
písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty pod¾a odseku 4, ak
k uzavretiu dohody nedolo. Skonèenie alternatívneho
rieenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty
úrad oznámi úèastníkom sporového konania.
(6) Na alternatívne rieenie sporov pod¾a odseku 1 sa
nepouije osobitný predpis.17b).
3. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 45a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. februára 2016

Zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
f) zmluvu o zdruenej dodávke plynu, zmluvu o zdruenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribuènej siete alebo zmluvu o pripojení do distribuènej sústavy,14).
2. V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:
t) informáciu o monosti a podmienkach rieenia sporu
prostredníctvom systému alternatívneho rieenia sporov;21a) predávajúci zároveò uvedie na svojom webovom
sídle odkaz na platformu alternatívneho rieenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môe spotrebite¾ poda
návrh na zaèatie alternatívneho rieenia sporu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) Zákon è. 391/2015 Z. z. o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21b
) Èl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 524/2013 z 21. mája 2013 o rieení spotrebite¾ských
sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) è. 2006/2004
a smernica 2009/22/ES (nariadenie o rieení spotrebite¾ských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013)..

3. Doterají text prílohy è. 1 sa oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(smernica o alternatívnom rieení spotrebite¾ských
sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013)..
Èl. IX

Mimosúdne rieenie sporov pod¾a § 37, ktoré sa zaèalo a neskonèilo do 31. januára 2016, sa dokonèí pod¾a
predpisu úèinného do 31. januára 2016..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èlánku I, èl. II bodov 1, 3 a 7 a èl. III a VIII, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. februára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 391/2015 Z. z.

VZOR
NÁVRH NA ZAÈATIE ALTERNATÍVNEHO RIEENIA SPORU
Údaje o spotrebite¾ovi
meno a priezvisko:
bydlisko:
adresa na doruèovanie:
emailová adresa:
telefonický kontakt:
Údaje o predávajúcom
obchodné meno/názov
miesto podnikania/sídlo:
identifikaèné èíslo:
emailová adresa:
webová stránka:
telefonický kontakt:
Detaily prípadu
dátum nákupu/podpisu zmluvy:
dátum dodania:
miesto nákupu:
cena tovaru alebo sluby:
spôsob platby1:
spôsob predaja2:

1
2

Napríklad bankový prevod, hotovos, ek, kreditná karta alebo debetná karta.
Napríklad predajòa, elektronický obchod, iný predaj na dia¾ku (napr. ponukový katalóg, telefón), podomový predaj, predajná akcia,
trh/ve¾trh, aukcie alebo internetové aukcie.
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dátum uplatnenia reklamácie:
dátum vybavenia reklamácie:
dátum uplatnenia iadosti
spotrebite¾a o nápravu:

Opis rozhodujúcich skutoèností vrátane uvedenia informácie, e pokus o vyrieenie sporu priamo s predávajúcim
bol bezvýsledný (v prípade potreby pridajte ïalí list papiera)

Oznaèenie, èoho sa spotrebite¾ domáha

Dolupodpísaný vyhlasujem, e som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho rieenia sporov,
vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukonèené
alternatívne rieenie sporu okrem ukonèenia z dôvodu vyèiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Dátum
Podpis
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Príloha è. 2
k zákonu è. 391/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom rieení spotrebite¾ských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom rieení
spotrebite¾ských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
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392
ZÁKON
z 18. novembra 2015
o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci
partnerským krajinám, jej princípy, východiská
a nástroje, ktoré vyplývajú z koncepèných dokumentov Európskej únie a medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) postavenie a pôsobnos Ministerstva zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo zahranièných vecí), iných
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy (ïalej len ústredné orgány), orgánov
územnej samosprávy v oblasti rozvojovej spolupráce,
c) postavenie a pôsobnos Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ïalej len agentúra).
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rozvojovou spoluprácou èinnosti, darovanie hnute¾ného majetku tátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov zamerané na podporu
trvalo udrate¾ného rozvoja v partnerských krajinách,
b) humanitárnou pomocou prejav solidarity s ¾uïmi
v núdzi s cie¾om zamedzi stratám na ivotoch
a ujme na zdraví, zmierni utrpenie a obnovi základné ivotné podmienky ¾udí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmieròova ich dlhodobo trvajúce následky a predchádza ich vzniku a následkom,
c) partnerskou krajinou tát uvedený v zozname krajín, ktorý vydáva Výbor pre rozvojovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d) dvojstrannou rozvojovou spoluprácou najmä realizácia rozvojovej spolupráce medzi Slovenskou republikou a partnerskou krajinou,
e) trojstrannou rozvojovou spoluprácou realizácia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s partnerskou krajinou v spolupráci s inými krajinami alebo
medzinárodnými organizáciami,
f) mnohostrannou rozvojovou spoluprácou finanèné
príspevky na rozvojovú spoluprácu z verejných pro-

striedkov Slovenskej republiky poskytované Európskej únii a medzinárodným organizáciám,
g) verejnou informovanosou írenie informácií a zvyovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci,
h) rozvojovým vzdelávaním vzdelávací prístup, ktorý
vedie k hlbiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, príèinám ich existencie a monostiam rieenia problémov s nimi spojených,
i) budovaním kapacít rozvoj a posilòovanie intitucionálnych a ¾udských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce.
§3
Princípy a východiská rozvojovej spolupráce
(1) Pri rozvojovej spolupráci sa zoh¾adòuje princíp
a) efektívnosti rozvojovej spolupráce,
b) zosúlaïovania politík Slovenskej republiky s politikou rozvojovej spolupráce.
(2) Ministerstvo zahranièných vecí vypracúva strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ïalej len stratégia), ktorú predkladá na
schválenie vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda). Stratégia obsahuje najmä
a) ciele a princípy rozvojovej spolupráce,
b) sektorové priority rozvojovej spolupráce,
c) teritoriálne priority rozvojovej spolupráce,
d) programy, nástroje a systém rozvojovej spolupráce.
(3) V súlade so stratégiou vypracúva ministerstvo zahranièných vecí zameranie dvojstrannej rozvojovej
spolupráce na nasledujúci rok (ïalej len zameranie),
ktoré predkladá na schválenie vláde. Zameranie obsahuje najmä návrh rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok vrátane predpokladaných finanèných vplyvov
a navrhovanú výku finanèných prostriedkov na dva
nasledujúce roky.
(4) Ministerstvo zahranièných vecí vypracúva správu
o rozvojovej spolupráci za predchádzajúci rok, ktorú
predkladá vláde najneskôr do konca apríla nasledujúceho roka.
§4
Subjekty pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce
(1) Ministerstvo zahranièných vecí je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce, ktorý
a) navrhuje stratégiu a zameranie v súlade s politikou
rozvojovej spolupráce Európskej únie a medzinárodných organizácií,
b) zabezpeèuje realizáciu rozvojovej spolupráce,
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c) zabezpeèuje humanitárnu pomoc partnerským krajinám v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ostatnými ústrednými orgánmi a orgánmi územnej samosprávy,
d) spolupracuje s vnútrotátnymi subjektmi a zahraniènými subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej
spolupráce,
e) zvyuje verejnú informovanos, informovanos médií, ústredných orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných subjektov o rozvojovej spolupráci
a podporuje budovanie kapacít na úèel rozvojovej
spolupráce,
f) vyhodnocuje rozvojovú spoluprácu ministerstva zahranièných vecí, ústredných orgánov a orgánov
územnej samosprávy,
g) riadi a kontroluje1) èinnos agentúry.
(2) Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy
sa v rámci svojej pôsobnosti podie¾ajú na príprave stratégie, zamerania a iných koncepèných dokumentov, na
realizácii dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej rozvojovej spolupráce v súlade so stratégiou a zameraním
a po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zahranièných vecí.
(3) Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy
a) informujú ministerstvo zahranièných vecí o realizácii rozvojovej spolupráce v ich pôsobnosti,
b) zasielajú v termíne urèenom ministerstvom zahranièných vecí informácie o rozvojovej spolupráci realizovanej za predchádzajúci rok vrátane informácie
o výke pouitých finanèných prostriedkov pod¾a
pravidiel Výboru pre rozvojovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
c) realizujú sektorové politiky v rámci svojej pôsobnosti tak, aby boli v súlade so stratégiou a zameraním,
d) pouívajú logo SlovakAid pri realizácii rozvojovej
spolupráce.
(4) Na realizácii dvojstrannej rozvojovej spolupráce,
trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej
rozvojovej spolupráce sa podie¾ajú aj
a) obèianske zdruenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospené sluby, nadácie a iné právnické osoby, ktoré nie sú zapojené na tátny rozpoèet a ktoré nie sú zriadené na podnikanie (ïalej len
mimovládna organizácia),
b) fyzické osoby, fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby  podnikatelia,
c) právnické osoby, ktoré vykonávajú vedeckú èinnos,
vzdelávaciu èinnos alebo výskumnú èinnos.
(5) Minister zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky (ïalej len minister zahranièných vecí) zriaïuje Koordinaèný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky zloený z odborníkov
pre oblas rozvojovej spolupráce, ktorý zabezpeèuje
najmä zosúlaïovanie politík pre rozvoj a prípravu stratégie, zamerania a iných koncepèných dokumentov.
Pôsobnos, úlohy a zloenie Koordinaèného výboru pre
1
2
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rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky upraví tatút, ktorý schva¾uje minister zahranièných vecí.
§5
Agentúra
(1) Agentúra je rozpoètová organizácia so sídlom
v Bratislave zapojená na rozpoèet ministerstva zahranièných vecí.
(2) tatutárnym orgánom agentúry je riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahranièných vecí.
Riadite¾ agentúry je zamestnancom agentúry, riadi ju,
koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
(3) Riadite¾ agentúry predkladá ministerstvu zahranièných vecí
a) návrh tatútu agentúry,
b) návrh rozpoètu agentúry na nasledujúci rozpoètový
rok,
c) podklady na vypracovanie návrhu rozpoètu kapitoly
ministerstva zahranièných vecí,
d) iados o poskytnutie dotácie pod¾a § 7,
e) iados o poskytnutie finanèného príspevku pod¾a
§ 8,
f) ponuku na zadanie zákazky pod¾a § 9,
g) návrh na darovanie hnute¾ného majetku tátu.2)
(4) Riadite¾ agentúry
a) zodpovedá za hospodárne, efektívne, úèinné a úèelné1) hospodárenie s verejnými prostriedkami,
b) zodpovedá za administratívne a technické zabezpeèenie èinnosti agentúry,
c) uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie pod¾a § 7,
d) uzatvára zmluvu o poskytnutí finanèného príspevku
pod¾a § 8,
e) uzatvára zmluvu o zadaní zákazky pod¾a § 9.
(5) Agentúra v súèinnosti s ministerstvom zahranièných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít a na tieto úèely:
a) realizuje rozvojovú spoluprácu pod¾a § 6 písm. a)
a d) a h),
b) spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce,
c) spolupracuje s ministerstvom zahranièných vecí pri
tvorbe stratégie, zamerania, správy o rozvojovej spolupráci a iných koncepèných dokumentov,
d) monitoruje a kontroluje rozvojovú spoluprácu subjektov, ktoré ju realizujú na základe zmluvy s agentúrou,
e) informuje o rozvojovej spolupráci na svojom webovom sídle.
(6) Podrobnosti o úlohách agentúry, o vnútornej organizácii agentúry a o vzájomných vzahoch medzi
agentúrou a ministerstvom zahranièných vecí upravuje tatút agentúry, ktorý schva¾uje minister zahranièných vecí.

) Zákon è. 357/2015 Z. z. o finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 11 ods. 7 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
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§6
Nástroje rozvojovej spolupráce
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nástroje rozvojovej spolupráce sú:
poskytnutie dotácie,
poskytnutie finanèného príspevku,
zadanie zákazky,
darovanie hnute¾ného majetku tátu,
vládne tipendium,
odpustenie dlhu,
poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru,
ïalie nástroje, o ktorých rozhodne vláda.
§7
Poskytnutie dotácie

(1) Dotáciu mono poskytnú právnickej osobe zaloenej pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky na
a) rozvojový projekt,
b) humanitárny projekt,
c) projekt rozvojového vzdelávania,
d) projekt verejnej informovanosti,
e) projekt budovania kapacít,
f) vyslanie dobrovo¾níka3) do partnerskej krajiny,
g) rozvojový program.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytnú aj právnickej osobe zaloenej pod¾a právneho poriadku cudzieho tátu, ak sú v zákone o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok schválené výdavky tátneho
rozpoètu na dotácie pod¾a odseku 1 najmenej v sume
15 miliónov eur.
(3) Agentúra zverejòuje výzvu na predkladanie iadostí o poskytnutie dotácie na úèely pod¾a odsekov 1
a 2 na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac
pred termínom predkladania iadostí o poskytnutie dotácie; to neplatí pre predkladanie iadostí o poskytnutie dotácie pod¾a odseku 1 písm. b) a f).
(4) Agentúra predkladá doruèenú iados o poskytnutie dotácie ministerstvu zahranièných vecí.
(5) iadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia, ktorú zriaïuje minister zahranièných vecí. Podmienkou schválenia iadosti
o poskytnutie dotácie je preukázanie spolufinancovania projektu najmenej vo výke 20 % hodnoty iadanej
dotácie pri právnických osobách zaloených pod¾a osobitného predpisu4) a najmenej vo výke 10 % hodnoty
iadanej dotácie pri ostatných právnických osobách; to
neplatí pri poskytovaní dotácie pod¾a odseku 1 písm. b)
a f) a pre rozpoètové organizácie.
(6) iados o poskytnutie dotácie schva¾uje minister
zahranièných vecí na základe vyhodnotenia komisie,
ktoré má odporúèací charakter.
(7) Agentúra po schválení iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a odseku 6 uzatvorí so iadate¾om zmluvu
o poskytnutí dotácie.
3

)
)
5
)
6
)
4
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(8) Ministerstvo zahranièných vecí ustanoví veobecne záväzným predpisom podrobnosti o náleitostiach
výzvy, o náleitostiach iadosti o poskytnutie dotácie,
o postupe pri vyhodnocovaní iadosti o poskytnutie dotácie, o náleitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie
a o zverejòovaní informácií o poskytovaní dotácií.
§8
Poskytnutie finanèného príspevku
(1) Finanèný príspevok mono poskytnú
a) medzinárodnej organizácii alebo finanènej intitúcii
zaloenej pod¾a právneho poriadku cudzieho tátu,
b) právnickej osobe, ktorá nie je podnikate¾om, zaloenej pod¾a právneho poriadku cudzieho tátu,
c) mimovládnej organizácii zaloenej pod¾a právneho
poriadku cudzieho tátu,
d) jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny,
e) partnerskej krajine.
(2) Ministerstvo zahranièných vecí môe poskytnú
finanèný príspevok pod¾a odseku 1 písm. a) a e) na základe rozhodnutia ministra zahranièných vecí, a to aj
bez iadosti o poskytnutie finanèného príspevku.
(3) Ústredné orgány môu poskytnú v rámci svojej
pôsobnosti finanèný príspevok pod¾a odseku 1 písm. a)
a e) na základe rozhodnutia tatutárneho orgánu, a to
aj bez iadosti o poskytnutie finanèného príspevku.
(4) Finanèný príspevok pod¾a odseku 1 písm. b) a d)
môe poskytnú agentúra na základe iadosti o poskytnutie finanèného príspevku predloenej zastupite¾skému úradu Slovenskej republiky5) (ïalej len zastupite¾ský úrad). Minister zahranièných vecí môe rozhodnú
o poskytnutí finanèného príspevku aj bez predloenia
iadosti o poskytnutie finanèného príspevku.
(5) Ministerstvo zahranièných vecí zverejòuje oznámenie na predkladanie iadostí o poskytnutie finanèného príspevku pod¾a odseku 1 písm. b) a d) na webovom sídle prísluného zastupite¾ského úradu najmenej
jeden mesiac pred termínom predkladania iadostí
o poskytnutie finanèného príspevku.
(6) iadosti o poskytnutie finanèného príspevku pod¾a odseku 1 písm. b) a d) schva¾uje ministerstvo zahranièných vecí.
(7) Agentúra po schválení iadosti pod¾a odseku 6
uzatvorí so iadate¾om zmluvu o poskytnutí finanèného príspevku.
(8) Finanèný príspevok nie je dotáciou pod¾a osobitného predpisu.6)
(9) Ministerstvo zahranièných vecí ustanoví veobecne záväzným predpisom podrobnosti o náleitostiach
iadosti o poskytnutie finanèného príspevku, o náleitostiach zmluvy o poskytnutí finanèného príspevku
a o zverejòovaní informácií o poskytovaní finanèných
príspevkov.

Zákon è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. a) a c) Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 6 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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§9
Zadanie zákazky
(1) Zákazku mono zada
a) právnickej osobe zaloenej pod¾a právneho poriadku
Slovenskej republiky,
b) právnickej osobe zaloenej pod¾a právneho poriadku
cudzieho tátu,
c) mimovládnej organizácii zaloenej pod¾a právneho
poriadku cudzieho tátu,
d) jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny.
(2) Zada zákazku pod¾a osobitného predpisu7) mono na
a) dodanie tovaru,
b) uskutoènenie stavebných prác,
c) poskytnutie sluieb.
(3) Agentúra zverejòuje súané podmienky na predkladanie ponúk na zadanie zákazky pod¾a odseku 2 na
svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac pred termínom prekladania ponúk.
(4) Ponuky na zadanie zákazky vyhodnocuje komisia
zriadená pod¾a § 7 ods. 5.
(5) Na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná
hodnota je vyia ako finanèný limit ustanovený veobecne záväzným predpisom,8) sa vzahuje osobitný
predpis.9)
(6) Ministerstvo zahranièných vecí veobecne záväzným predpisom ustanoví podrobnosti o náleitostiach
obsahu súaných podmienok, o postupe pri vyhodnocovaní ponúk a o náleitostiach zmluvy o zadaní zákazky.
§ 10
Vládne tipendium
(1) Vládne tipendium poskytuje Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo kolstva) obèanovi partnerskej
krajiny na èiastoènú úhradu nákladov spojených so
túdiom na verejnej vysokej kole so sídlom na území
Slovenskej republiky. Výku vládneho tipendia ministerstvo kolstva zverejòuje kadoroène do 31. augusta
na svojom webovom sídle; výka vládneho tipendia je
najmenej suma ivotného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.
(2) Partnerské krajiny, ktorých obèania sú pre nasledujúci akademický rok oprávnení uchádza sa o vládne
tipendium, sú uvedené v zameraní pod¾a § 3 ods. 3.
Ministerstvo kolstva zabezpeèuje oznámenie podmienok pre poskytnutie vládneho tipendia na prísluný
akademický rok ministerstvu zahranièných vecí príslunej partnerskej krajiny kadoroène do 28. februára.
7
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(3) Vládne tipendium mono poskytnú obèanovi
partnerskej krajiny pod¾a odseku 2, ktorý
a) má
1. prechodný pobyt na úèel túdia,10)
2. prechodný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka ijúceho v zahranièí,11) alebo
3. právo na pobyt na území Slovenskej republiky poèas obdobia dlhieho ako tri mesiace,12)
b) je
1. tudentom tudijného programu v dennej forme
túdia na verejnej vysokej kole so sídlom na území Slovenskej republiky v tudijnom odbore uvedenom v oznámení pod¾a odseku 2 a preukáe
ovládanie slovenského jazyka na úrovni poadovanej príslunou verejnou vysokou kolou alebo
2. úèastníkom jazykovej prípravy k túdiu na vysokej kole (ïalej len jazyková príprava) a
c) k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva iados
o poskytnutie vládneho tipendia,
1. dovài najmenej 18 rokov veku a nepresiahne
26 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na túdium tudijného programu prvého stupòa, tudijného programu druhého stupòa alebo tudijného programu spájajúceho prvý a druhý stupeò
alebo o túdium takých tudijných programov
alebo
2. dovài najmenej 23 rokov veku a nepresiahne
35 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na túdium tudijného programu tretieho stupòa alebo
o túdium takého tudijného programu.
(4) Vládne tipendium sa poskytuje
a) poèas tandardnej dåky túdia prísluného tudijného programu,
b) desa mesiacov, ak ide o jazykovú prípravu,
c) poèas mesiacov medzi skonèením jazykovej prípravy
a zápisom na túdium prísluného tudijného programu alebo medzi skonèením túdia jedného tudijného programu a zápisom na túdium ïalieho tudijného programu, ak
1. úèastník jazykovej prípravy skonèí jazykovú prípravu alebo tudent skonèí túdium a
2. ministerstvu kolstva predloí rozhodnutie o prijatí na túdium pod¾a odseku 3 písm. b) prvého
bodu, ktoré zaène od akademického roku nasledujúceho po akademickom roku, v ktorom skonèil jazykovú prípravu alebo túdium; ak ide o tudenta, vyaduje sa rozhodnutie o prijatí na
túdium vyieho stupòa.
(5) Vládne tipendium sa neposkytuje
a) tudentovi, ktorý tuduje tudijný program
1. prvého stupòa, ak na vysokej kole so sídlom na
území Slovenskej republiky dosiahol vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo

) § 1 ods. 3 písm. c) zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 95/2013
Z. z.
8
) Vyhláka Úradu pre verejné obstarávanie è. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finanèný limit pre nadlimitnú zákazku.
9
) Zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) § 24 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) § 29 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 65 zákona è. 404/2011 Z. z.

Strana 4362

b)
c)
d)
e)
f)

Zbierka zákonov è. 392/2015

2. druhého stupòa, ak na vysokej kole so sídlom na
území Slovenskej republiky dosiahol vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
3. spájajúci prvý a druhý stupeò, ak na vysokej kole so sídlom v Slovenskej republike dosiahol vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
tudentovi, ktorý na vysokej kole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokokolské
vzdelanie tretieho stupòa,
tudentovi, ktorému bolo poskytované vládne tipendium v príslunom roku túdia alebo v jeho èasti
v tudijnom programe prísluného stupòa,
tudentovi, ktorý prísluný tudijný program tuduje dlhie ako je jeho tandardná dåka túdia,
tudentovi, ktorý tuduje externou formou túdia
alebo
úèastníkovi jazykovej prípravy, ktorý sa jej zúèastòoval u desa mesiacov.

(6) Na poskytnutie vládneho tipendia nie je právny
nárok.
(7) Uchádzaè, ktorému bolo poskytnuté vládne tipendium, je povinný bezodkladne oznámi ministerstvu kolstva vstup na územie Slovenskej republiky
najneskôr do dòa zápisu na túdium alebo do dòa zaèiatku jazykovej prípravy a predloi originály dokladov, ktoré sú prílohami k iadosti o poskytnutie vládneho tipendia.
(8) Ministerstvo kolstva odníme vládne tipendium,
ak
a) tudent zmení tudijný program bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva kolstva,
b) tudent tudijného programu spájajúceho prvý
a druhý stupeò, tudijného programu druhého
stupòa alebo tudijného programu tretieho stupòa
prekroèí tandardnú dåku túdia prísluného tudijného programu,
c) sa tudent zapíe na túdium alebo úèastník jazykovej prípravy sa zapíe na túto prípravu neskôr ako
30 dní odo dòa uvedeného v oznámení o poskytnutí
vládneho tipendia,
d) tudent skonèí túdium; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na túdium
vyieho stupòa pod¾a odseku 3 písm. b) prvého
bodu,
e) úèastník jazykovej prípravy skonèí túto prípravu; to
neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku
prijatý na túdium pod¾a odseku 3 písm. b) prvého
bodu,
f) tudent alebo úèastník jazykovej prípravy nesplní
povinnos pod¾a odseku 7,
g) tudentovi alebo úèastníkovi jazykovej prípravy je
udelené tátne obèianstvo Slovenskej republiky alebo
h) tudentovi alebo úèastníkovi jazykovej prípravy je
udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
to neplatí, ak ide o obèana Európskej únie.
13

)
)
15
)
16
)
14
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(9) Ministerstvo kolstva pozastaví poskytovanie
vládneho tipendia, ak
a) na obdobie dlhie ako 10 dní v mesiaci
1. tudent je neprítomný na vzdelávacích èinnostiach tudijného programu,
2. úèastník jazykovej prípravy sa jej nezúèastòuje
alebo
3. tudent alebo úèastník jazykovej prípravy opustí
územie Slovenskej republiky,
b) tudent preruí túdium alebo
c) tudent tudijného programu prvého stupòa prekroèí tandardnú dåku túdia prísluného tudijného programu.
(10) Poskytovanie vládneho tipendia sa obnoví
v mesiaci
a) nasledujúcom dva mesiace po mesiaci, v ktorom
bolo vládne tipendium pozastavené pod¾a odseku 9
písm. a),
b) v ktorom osoba, ktorej túdium bolo preruené, preukáe zápis na túdium po preruení alebo
c) v ktorom osoba, ktorej bolo tipendium pozastavené
pod¾a odseku 9 písm. c), preukáe prijatie na túdium tudijného programu druhého stupòa.
(11) Vládne tipendium patrí za celý mesiac, aj keï
podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za èas
mesiaca.
(12) Ministerstvo kolstva ustanoví veobecne záväzným predpisom vzor iadosti o poskytnutie vládneho
tipendia a zoznam jej príloh, podrobnosti o termíne
a spôsobe predkladania iadosti o poskytnutie vládneho tipendia, o spôsobe poskytovania vládneho tipendia a o náleitostiach oznámenia pod¾a odseku 2.
(13) Na konanie o vládnom tipendiu sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.13)
§ 11
Odpustenie dlhu
(1) Partnerskej krajine mono v plnom rozsahu alebo
èiastoènom rozsahu odpusti dlh. O rozsahu odpustenia dlhu rozhoduje vláda na návrh ministerstva zahranièných vecí a Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií) s prihliadnutím na
vplyv odpustenia dlhu na schodok rozpoètu verejnej
správy Slovenskej republiky.
(2) O odpustení dlhu sa uzatvára s partnerskou krajinou medzinárodná zmluva.
§ 12
Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
(1) Banka alebo poboèka zahraniènej banky14) (ïalej
len banka) môe poskytnú zahraniènému verejnému
odberate¾ovi alebo zahraniènej banke15) zahranièného
verejného odberate¾a zvýhodnený vývozný úver;16) zvýhodnený vývozný úver je úver so splatnosou dlhou

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 7 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 15 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 392/2015 Z. z.
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ako dva roky poskytnutý za podmienok pod¾a osobitného predpisu17) na financovanie vývozu tovarov a sluieb
zo Slovenskej republiky do partnerskej krajiny, poistený Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky
(ïalej len Eximbanka) pod¾a osobitného predpisu,18)
ku ktorému sa poskytuje príspevok na vyrovnanie úrokových rozdielov a príspevok na odpustenie èasti úveru, ak odsek 13 neustanovuje inak. Zvýhodnený vývozný úver mono poskytnú najmä na úèely rozvoja
infratruktúry a nových technológií, ochrany ivotného
prostredia, regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti v partnerskej krajine okrem obmedzení pod¾a
osobitného predpisu.19)
(2) Zahranièným verejným odberate¾om je tátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy
partnerskej krajiny, právnická osoba zaloená pod¾a
právneho poriadku partnerskej krajiny, v ktorej má
partnerská krajina, jednotka územnej samosprávy
partnerskej krajiny alebo spoloène partnerská krajina
a jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny
alebo jednotky územnej samosprávy partnerskej krajiny výluènú majetkovú úèas, právnická osoba zaloená
pod¾a právneho poriadku partnerskej krajiny, ktorá
nie je podnikate¾om, a mimovládna organizácia zaloená pod¾a právneho poriadku partnerskej krajiny, ktorá
za zmluvne dohodnutých podmienok dováa tovary
alebo sluby zo Slovenskej republiky.
(3) Príspevkom na vyrovnanie úrokových rozdielov je
príspevok z výdavkov tátneho rozpoètu na krytie úrokových rozdielov vzniknutých banke z niích úrokových výnosov z poskytnutia zvýhodneného vývozného
úveru v porovnaní s oprávnenými úrokovými výnosmi
z poskytnutia takéhoto úveru.
(4) Príspevkom na odpustenie èasti úveru je príspevok z výdavkov tátneho rozpoètu banke na úèely odpustenia èasti istiny zvýhodneného vývozného úveru
voèi zahraniènému verejnému odberate¾ovi.
(5) Príspevok na vyrovnanie úrokových rozdielov
poskytuje ministerstvo financií prostredníctvom Eximbanky.
(6) Výka príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru predstavuje sumu rovnajúcu sa rozdielu
medzi úrokovými výnosmi banky z poskytnutia zvýhodneného vývozného úveru a úrokovými výnosmi z takéhoto zvýhodneného vývozného úveru vypoèítanými
pri diferencovanej diskontnej sadzbe.20)
(7) Eximbanka poukazuje príspevok na vyrovnanie
úrokových rozdielov banke priebene pod¾a termínov
platieb úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru.
(8) iados o príspevok na vyrovnanie úrokových rozdielov k príslunej platbe úrokov zo zvýhodneného vý17
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vozného úveru predkladá banka Eximbanke do 30 dní
od prijatia tejto platby úrokov.
(9) Eximbanka poukáe príspevok na vyrovnanie
úrokových rozdielov banke k príslunej platbe úrokov
zo zvýhodneného vývozného úveru do 30 dní od predloenia iadosti pod¾a odseku 8.
(10) Na základe poukázaných príspevkov na vyrovnanie úrokových rozdielov pod¾a odsekov 7 a 9 v príslunom kalendárnom roku Eximbanka predkladá ministerstvu financií sumárnu poiadavku na príspevok
na vyrovnanie úrokových rozdielov za prísluný kalendárny rok za vetky banky v truktúre pod¾a jednotlivých poskytnutých zvýhodnených vývozných úverov,
a to do 60 dní od uplynutia prísluného roka.
(11) Ministerstvo financií poukáe Eximbanke sumárny príspevok na vyrovnanie úrokových rozdielov za
prísluný kalendárny rok za vetky banky do 30 dní od
predloenia sumárnej poiadavky pod¾a odseku 10. Ministerstvo financií môe poukáza Eximbanke na základe jej iadosti èas príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov u v priebehu prísluného kalendárneho
roka, prièom táto èas príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov sa zúètuje v rámci sumárnej poiadavky
pod¾a odseku 10.
(12) Príspevok na odpustenie èasti úveru poskytuje
ministerstvo financií.
(13) Výku príspevku na odpustenie èasti úveru urèuje ministerstvo financií po prerokovaní s ministerstvom zahranièných vecí tak, aby celková úroveò zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru dosiahla
aspoò minimálnu úroveò zvýhodnenia,21) prièom pri
tomto urèení prihliada na vplyv tohto príspevku na
schodok rozpoètu verejnej správy Slovenskej republiky; celkovou úrovòou zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru je súèet výky príspevku na vyrovnanie
úrokových rozdielov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru a výky príspevku na odpustenie èasti úveru. Ak výka príspevku na vyrovnanie
úrokových rozdielov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru dosiahne minimálnu úroveò
zvýhodnenia,21) príspevok na odpustenie èasti úveru sa
nemusí poskytnú.
(14) Ministerstvo financií písomne oznámi banke
výku príspevku na odpustenie èasti úveru urèenú
pod¾a odseku 13 do 15 dní od jej urèenia.
(15) Na základe oznámenia pod¾a odseku 14 banka
uzavrie so zahranièným verejným odberate¾om alebo
zahraniènou bankou zahranièného verejného odberate¾a dohodu o odpustení èasti istiny zvýhodneného vývozného úveru vo výke príspevku na odpustenie èasti
úveru. Uzavretie dohody pod¾a prvej vety banka písomne oznámi ministerstvu financií do 30 dní od jej uzavretia; k oznámeniu priloí rovnopis tejto dohody.

) Kapitola II prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1233/2011 zo 16. novembra 2011 o uplatòovaní urèitých
usmernení v oblasti tátom podporovaných vývozných úverov a o zruení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES v platnom znení (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).
18
) § 22 ods. 1 písm. e) zákona è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona è. 392/2015 Z. z.
19
) Kapitola I bod 5 písm. c) prílohy II nariadenia (EÚ) è. 1233/2011 v platnom znení.
20
) Kapitola III bod 40 písm. a) prílohy II nariadenia (EÚ) è. 1233/2011 v platnom znení.
21
) Kapitola III bod 38 prílohy II nariadenia (EÚ) è. 1233/2011 v platnom znení.
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(16) Ministerstvo financií poukáe banke príspevok
na odpustenie èasti úveru do 30 dní od prijatia oznámenia banky pod¾a odseku 15.
(17) Banka zodpovedá za
a) vèasné uplatòovanie nárokov na príspevok na vyrovnanie úrokových rozdielov,
b) správne vyèíslenie výky príspevku na vyrovnanie
úrokových rozdielov,
c) vrátenie príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov pri nedodraní podmienok poskytnutia príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov,
d) vrátenie príspevku na odpustenie èasti úveru pri nedraní podmienok poskytnutia príspevku na odpustenie èasti úveru.
(18) Eximbanka zodpovedá za vèasné poukazovanie
príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov pod¾a odseku 9 a správnos sumárnej poiadavky na príspevok
na vyrovnanie úrokových rozdielov pod¾a odseku 10.
(19) Kontrolu dodriavania podmienok poskytovania
zvýhodnených vývozných úverov, dodriavania podmienok poskytovania príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov a príspevku na odpustenie èasti úveru
a kontrolu poukazovania príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené poadova od banky
a od Eximbanky vetky podklady na úèely tejto kontroly. Na výkon kontroly pod¾a prvej vety sa vzahujú pravidlá kontrolnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.22)
(20) Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly
pod¾a odseku 19 zistí nedostatky v èinnosti
a) banky spoèívajúce v nedodraní podmienok poskytnutia
1. zvýhodneného vývozného úveru, môe uloi banke v závislosti od závanosti poruenia povinnosti
a dåky trvania protiprávneho stavu pokutu do
100 000 eur; pokuta je príjmom tátneho rozpoètu,
2. príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov,
uloí banke povinnos vráti do tátneho rozpoètu
sumu vo výke neoprávnene poskytnutého príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov; táto
suma sa vracia prostredníctvom Eximbanky,
3. príspevku na odpustenie èasti úveru, uloí banke
povinnos vráti do tátneho rozpoètu sumu vo
výke neoprávnene poskytnutého príspevku na
odpustenie èasti úveru,
b) Eximbanky pri poukazovaní príspevku na vyrovnanie úrokových rozdielov, môe uloi Eximbanke
v závislosti od závanosti zistených nedostatkov pokutu do 30 000 eur; pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
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visiacich s vykonávaním kontroly pod¾a odseku 19.
Povinnos pod¾a prvej vety trvá aj po skonèení tátnozamestnaneckého vzahu, pracovnoprávneho vzahu
alebo iného obdobného právneho vzahu; ustanovenia
osobitného predpisu23) týmto nie sú dotknuté.
§ 13
Spoloèné ustanovenia
(1) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov pod¾a
tohto zákona sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.24)
(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,25) a osobitné predpisy o tátnej pomoci.26)
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Projekty a programy schválené pred úèinnosou
tohto zákona sa dokonèia pod¾a zákona platného v èase
ich schválenia.
(2) Agentúra je právnym nástupcom Slovenskej
agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
zriadenej pod¾a zákona è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej
rozvojovej pomoci a o doplnení zákona è. 575/2001
Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 545/2010 Z. z.
§ 15
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej
pomoci a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej
správy v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 545/2010 Z. z.,
2. výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 134/2011 Z. z. o náleitostiach iadosti
o dotáciu, náleitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a úèele dotácie a o náleitostiach výzvy vrátane
postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci,
3. výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 135/2011 Z. z. o zloení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie
pri vyhodnocovaní iadostí a o kritériách na vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc.

(21) Na konanie pod¾a odseku 20 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.13)

Èl. II

(22) Zamestnanci ministerstva financií sú povinní
dodriava mlèanlivos o vetkých skutoènostiach sú-

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej

22

)
)
24
)
25
)
26
)
23

§ 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
§ 91 ods. 2 a 7, § 92 ods. 1 a 7 a § 93 zákona è. 483/2001 Z. z. 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.
Napríklad èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona
è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z.,
zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona è. 325/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 510/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012
Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 135/2013
Z. z., zákona è. 324/2014 Z. z. a zákona è. 374/2014
Z. z. sa dopåòa takto:

è. 213/2014 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 374/2014 Z. z., zákona è. 35/2015 Z. z., zákona
è. 252/2015 Z. z. a zákona è. 359/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:

V § 11 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) na úèely rozvojovej spolupráce pod¾a osobitného
predpisu18) okrem humanitárnej pomoci pod¾a písmena d), na základe darovacej zmluvy uzavretej pod¾a slovenského právneho poriadku,.

Èl. V

Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
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., zákona
è. 213/2014 Z. z., zákona è. 32/2015 Z. z. a zákona
è. 359/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zvýhodnené vývozné úvery6b) proti politickým a komerèným rizikám, ktoré môu vzniknú v táte odberate¾a alebo v tretej krajine..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 12 zákona è. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IV
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 234/2012 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona

§ 2 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Banka a poboèka zahraniènej banky poskytujú
zvýhodnené vývozné úvery pod¾a osobitného predpisu.9b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 12 zákona è. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
è. 372/2010 Z. z. zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 287/2012 Z. z., zákona è. 60/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 313/2013 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z., zákona è. 172/2015 Z. z., zákona
è. 339/2015 Z. z. a zákona è. 358/2015 Z. z. sa mení
takto:
V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:
f) rozvojovú spoluprácu,.
Èl. VI
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 republiky è. 288/2013 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z., zákona è. 325/2014 Z. z. a zákona è. 32/2015 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 7b
Tarifný plat pri výkone práce
vo verejnom záujme v zahranièí
(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí zaradenému do platovej triedy pod¾a
§ 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej
pre platovú triedu a platový stupeò, do ktorej je zaradený pod¾a
a) základnej stupnice platových taríf zamestnancov
uvedenej v prílohe è. 8,
b) osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín
zamestnancov pod¾a § 7 ods. 6 uvedenej v prílohe
è. 9,
c) osobitnej stupnice platových taríf uèite¾ov vysokých
kôl, výskumných a vývojových zamestnancov
a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe
è. 10.
(2) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí patrí tarifný plat, ktorý je súètom platovej tarify
priznanej pod¾a odseku 3 a sumy zvýenia platovej tarify pod¾a § 7 ods. 11. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
v zahranièí.
(3) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí patrí platová tarifa pod¾a stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
uvedenej v prílohe è. 11 v závislosti od platovej triedy,
do ktorej je zaradený pod¾a § 5, a pracovnej triedy, do
ktorej je zaradený pod¾a § 5a. Zvýenie platovej tarify sa
zaokrúh¾uje na 50 eurocentov nahor..
2. V § 12 ods. 2 sa slová Ministerstvo zahranièných
vecí Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných vecí).
3. V § 21b ods. 6 a 7 a § 23 ods. 2 sa slová Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky nahrádzajú slovami ministerstvo zahranièných vecí.
4. V § 21b ods. 1 prvá veta znie: Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí
v krajine so saenými ivotnými podmienkami a ktorému sa poskytuje plat pod¾a § 22, patrí mesaène náhrada a do výky 20 % z platovej tarify prvého platového
stupòa iestej platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
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záujme v zahranièí pod¾a prílohy è. 8 vynásobenej objektivizovaným platovým koeficientom pod¾a § 23..
5. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Objektivizovaný platový koeficient
(1) Objektivizovaný platový koeficient pod¾a § 22
ods. 1 sa vypoèíta ako súèin platového koeficientu34) a
a) èísla 0,971962616822 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedenú v prílohe è. 8,
b) èísla 0,990476190476 pre osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedenú
v prílohe è. 9 a pre osobitnú stupnicu platových taríf
uèite¾ov vysokých kôl, výskumných a vývojových
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov pri
výkone práce v zahranièí uvedenú v prílohe è. 10,
c) èísla 0,925678682688 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedené v prílohe è. 11.
(2) Objektivizovaný platový koeficient pre kadú krajinu sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(3) Vypoèítané objektivizované platové koeficienty
vydá ministerstvo zahranièných vecí opatrením, ktoré
sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) § 103 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

6. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedenú v prílohe è. 8, osobitné stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedené v prílohách è. 9 a 10 a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahranièí uvedené
v prílohe è. 11..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
7. Zákon sa dopåòa prílohami è. 8 a 11, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 8
k zákonu è. 553/2003 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV
PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIÈÍ
(v eurách mesaène)

Príloha è. 9
k zákonu è. 553/2003 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV PRI
VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIÈÍ
(v eurách mesaène)
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Príloha è. 10
k zákonu è. 553/2003 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UÈITE¼OV VYSOKÝCH KÔL, VÝSKUMNÝCH
A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE
PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIÈÍ
(v eurách mesaène)

Príloha è. 11
k zákonu è. 553/2003 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIÈÍ
(v eurách mesaène)
Platová trieda
6
7
8
9
10
11
12

Stupnica platových taríf
Pracovná trieda
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Platová tarifa
388,5
415,5
430,5
461
477,5
510
534
570,5
583
622,5
653,5
697,5
732
781
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Èl. VII
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 344/2007 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z.
a zákona è. 75/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Lehota
na rozhodnutie o iadosti zaèína plynú od doruèenia
iadosti na úrad, a to aj vtedy, ak bola iados podaná
na zastupite¾skom úrade..
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2. § 7 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej
moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní
o vydaní osvedèenia sa vykonávajú výluène v listinnej
podobe..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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393
ZÁKON
z 25. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 244/2012 Z. z., zákona è. 459/2012
Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona è. 220/2013
Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z. a zákona è. 77/2015
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 45, ktorý znie:
(45) Za peòané alebo nepeòané plnenie sa na úèely tohto zákona nepovaujú plnenia poskytované drite¾om povolenia na výrobu liekov, drite¾om povolenia
na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾om povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, drite¾om registrácie humánneho lieku alebo farmaceutickou spoloènosou v rámci beného obchodného styku2b) týkajúceho
sa predaja alebo kúpy liekov. Ak sa nepreukáe, e podmienky poskytnutých plnení zodpovedajú podmienkam obvyklým v benom obchodnom styku a e sa týkajú predaja alebo kúpy liekov, nepovaujú sa takéto
plnenia za plnenia poskytnuté v rámci beného obchodného styku.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) Napríklad zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
neskorích predpisov, zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov..

2. V § 7 ods. 5 písm. h) a ods. 6 písm. h) sa za slová
adresu bydliska vkladá èiarka a slová registraèné
èíslo a oznaèenie príslunej stavovskej organizácie.
3. V § 15 ods. 1 písmená u) a v) znejú:
u) predklada v elektronickej podobe národnému centru na úèely verejnej kontroly poskytovania peòaných alebo nepeòaných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu
o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok; vzor správy o výdavkoch na propagáciu,
marketing a na peòané a nepeòané plnenia je zverejnený na webovom sídle národného centra,
v) oznámi národnému centru v lehotách pod¾a písmena u), e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, ak v predchádzajúcom
kalendárnom polroku nemal iadne výdavky na marketing, propagáciu ani neposkytol priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo po-

skytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti iadne peòané alebo nepeòané plnenie,.
4. V § 15 ods. 5 poslednej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom18aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa znie:

18aa) § 9 ods. 2 písm. y) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 253/2015 Z. z..

5. § 15 sa dopåòa odsekmi 8 a 13, ktoré znejú:
(8) Správa o výdavkoch na propagáciu, marketing
a na peòané a nepeòané plnenia obsahuje údaje o výdavkoch drite¾a povolenia na výrobu liekov v èlenení
výdavky na
a) marketing,
b) propagáciu lieku,
c) peòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo
zdravotníckemu pracovníkovi18c) alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti18d) a
d) nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(9) O údajoch o peòaných alebo nepeòaných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 8 písm. c) a d) drite¾
povolenia na výrobu liekov uvedie
a) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide
o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno
alebo názov, ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
b) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivos, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo
adresu sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
c) výku a úèel peòaného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, a ak
sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku pod¾a
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv,
v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po regis-
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trácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel,
d) výku a úèel nepeòaného plnenia poskytnutého
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,
a ak sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku
pod¾a anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny
lieèiv, v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorú túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel.
(10) Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý u drite¾a povolenia na výrobu liekov zodpovedá za odborné
vykonávanie èinnosti pod¾a § 12 ods. 1 a ktorý je s ním
v pracovnom pomere18e) na ustanovený týdenný pracovný èas,18f) údaj o výke poskytnutého peòaného
alebo nepeòaného plnenia sa neuvádza.
(11) Pri peòaných plneniach alebo nepeòaných plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti nepriamo prostredníctvom tretej osoby je drite¾ povolenia na
výrobu liekov povinný oznámi národnému centru aj
meno a priezvisko a adresu bydliska, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, tretej
osoby, prostredníctvom ktorej peòané alebo nepeòané plnenie zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti poskytol, a výku
poskytnutého plnenia.
(12) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej drite¾ povolenia na výrobu liekov poskytol zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti peòané alebo nepeòané plnenie, je povinná
drite¾ovi povolenia na výrobu liekov v lehote do 30 dní
od poskytnutia peòaného plnenia alebo nepeòaného
plnenia oznámi v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej
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starostlivosti, ktorým bolo peòané alebo nepeòané
plnenie poskytnuté, v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9.
(13) Národné centrum bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle údaje oznámené drite¾om povolenia na výrobu liekov v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9. Ak
zdravotnícky pracovník alebo poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti zistí, e informácie o peòaných alebo nepeòaných plneniach týkajúce sa jeho osoby zverejnené národným centrom na základe informácie od drite¾a povolenia na výrobu liekov nie sú presné, úplné
alebo pravdivé, môe poda námietku národnému centru. Národné centrum rozhodne o podaných námietkach do 30 dní od podania námietky. V prípade opodstatnenosti námietok informácie bezodkladne opraví
alebo vymae..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18c a 18f znejú:

18c) § 27 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18d
) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18e
) § 41 a 84 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorích predpisov.
18f
) § 85 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.

6. V § 17 ods. 5 sa na zaèiatok vkladá táto veta: Povolenie na ve¾kodistribúciu liekov vydané v inom èlenskom táte sa uznáva..
7. V § 18 ods. 1 písmená r) a s) znejú:
r) predklada v elektronickej podobe národnému centru na úèely verejnej kontroly poskytovania peòaných alebo nepeòaných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu
o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
s) oznámi národnému centru v lehotách pod¾a písmena r), e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, ak v predchádzajúcom
kalendárnom polroku nemal iadne výdavky na
marketing, propagáciu ani neposkytol priamo alebo
nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti iadne peòané alebo nepeòané plnenia,.
8. § 18 sa dopåòa odsekmi 12 a 17, ktoré znejú:
(12) Správa o výdavkoch na propagáciu, marketing
a na peòané a nepeòané plnenia obsahuje údaje o výdavkoch drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov
v èlenení výdavky na
a) marketing,
b) propagáciu lieku,
c) peòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo
zdravotníckemu pracovníkovi18c) alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti18d) a
d) nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(13) O údajoch o peòaných alebo nepeòaných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 12 písm. c) a d) drite¾
povolenia na ve¾kodistribúciu liekov uvedie
a) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide
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poskytnutého peòaného alebo nepeòaného plnenia
sa neuvádza.

o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno
alebo názov, ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
b) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivos, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo
adresu sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
c) výku a úèel peòaného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, a ak
sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku pod¾a
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv,
v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel,
d) výku a úèel nepeòaného plnenia poskytnutého
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,
a ak sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku
pod¾a anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny
lieèiv, v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel.

9. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenami ap) a ar), ktoré znejú:
ap) predklada v elektronickej podobe národnému centru na úèely verejnej kontroly poskytovania peòaných alebo nepeòaných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu
o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
ar) oznámi národnému centru v lehotách pod¾a písmena ap), e nemal iadne výdavky na propagáciu,
marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok, ak v predchádzajúcom kalendárnom polroku nemal iadne výdavky na marketing, propagáciu ani neposkytol
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
iadne peòané alebo nepeòané plnenia,.

(14) Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý u drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov zodpovedá
za odborné vykonávanie èinnosti pod¾a § 17 ods. 1
písm. b) a ktorý je s ním v pracovnom pomere18e) na
ustanovený týdenný pracovný èas,18f) údaj o výke

10. § 23 sa dopåòa odsekmi 8 a 13, ktoré znejú:
(8) Správa o výdavkoch na propagáciu, marketing
a na peòané a nepeòané plnenia obsahuje údaje o výdavkoch drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v èlenení výdavky na

(15) Pri peòaných plneniach alebo nepeòaných plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti nepriamo prostredníctvom tretej osoby je drite¾ povolenia na
ve¾kodistribúciu liekov povinný oznámi národnému
centru aj meno a priezvisko a adresu bydliska, ak ide
o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov
a adresu sídla a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú
osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej peòané
alebo nepeòané plnenie zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti poskytol, a výku poskytnutého plnenia.
(16) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov poskytol zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej
starostlivosti peòané alebo nepeòané plnenie, je povinná drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov
v lehote do 30 dní od poskytnutia peòaného plnenia
alebo nepeòaného plnenia oznámi v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peòané
alebo nepeòané plnenie poskytnuté, v rozsahu pod¾a
odsekov 12 a 13.
(17) Národné centrum bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle údaje oznámené drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu liekov v rozsahu pod¾a odsekov 12 a 13. Ak zdravotnícky pracovník alebo
poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti zistí, e informácie o peòaných alebo nepeòaných plneniach týkajúce
sa jeho osoby zverejnené národným centrom na základe informácie od drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu
liekov nie sú presné, úplné alebo pravdivé, môe poda
námietku národnému centru. Národné centrum rozhodne o podaných námietkach do 30 dní od podania
námietky. V prípade opodstatnenosti námietok informácie bezodkladne opraví alebo vymae..

Èiastka 107

Zbierka zákonov è. 393/2015

a) marketing,
b) propagáciu lieku,
c) peòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo
zdravotníckemu pracovníkovi18c) alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti18d) a
d) nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(9) O údajoch o peòaných alebo nepeòaných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 8 písm. c) a d) drite¾
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
uvedie
a) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide
o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno
alebo názov, ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
b) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivos, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo
adresu sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
c) výku a úèel peòaného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, a ak
sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku pod¾a
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv,
v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel,
d) výku a úèel nepeòaného plnenia poskytnutého
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,
a ak sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku
pod¾a anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny
lieèiv, v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po regis-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Strana 4373

trácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
prieskum trhu,
odborné prednáky,
odborné konzultácie,
úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
dary,
cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
iný úèel.

(10) Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
u drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti oprávnený vydáva humánne lieky a zdravotnícke pomôcky pod¾a § 25 ods. 2 a 3 a ktorý je s ním
v pracovnom pomere18e) na ustanovený týdenný pracovný èas,18f) údaj o výke poskytnutého peòaného
alebo nepeòaného plnenia sa neuvádza. Povinnos drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti oznamova národnému centru údaje pod¾a odsekov 8 a 9 sa nevzahuje na zdravotníckeho pracovníka,
ktorému sa poskytuje lekárenská starostlivos.
(11) Pri peòaných plneniach alebo nepeòaných
plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
nepriamo prostredníctvom tretej osoby je drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný oznámi národnému centru aj meno a priezvisko
a adresu bydliska, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej peòané alebo nepeòané plnenie
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti poskytol, a výku poskytnutého plnenia.
(12) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti poskytol zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti peòané alebo
nepeòané plnenie, je povinná drite¾ovi povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v lehote do 30
dní od poskytnutia peòaného plnenia alebo nepeòaného plnenia oznámi v elektronickej podobe zoznam
zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peòané alebo nepeòané plnenie poskytnuté, v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9.
(13) Národné centrum bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle údaje oznámené drite¾om povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9. Ak zdravotnícky pracovník
alebo poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti zistí, e informácie o peòaných alebo nepeòaných plneniach týkajúce sa jeho osoby zverejnené národným centrom na
základe informácie od drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nie sú presné, úplné alebo pravdivé, môe poda námietku národnému centru.
Národné centrum rozhodne o podaných námietkach do
30 dní od podania námietky. V prípade opodstatnenosti námietok informácie bezodkladne opraví alebo vymae..
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11. V § 37 ods. 4 sa vypúajú slová a finanèného
ohodnotenia.
12. V § 60 ods. 1 písmená u) a v) znejú:
u) predklada v elektronickej podobe národnému centru na úèely verejnej kontroly poskytovania peòaných alebo nepeòaných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu
o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
v) oznámi národnému centru v lehotách pod¾a písmena u), e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, ak v predchádzajúcom
kalendárnom polroku nemal iadne výdavky na
marketing, propagáciu ani neposkytol priamo alebo
nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti iadne peòané alebo nepeòané plnenia,.
13. § 60 sa dopåòa odsekmi 8 a 13, ktoré znejú:
(8) Správa o výdavkoch na propagáciu, marketing
a na peòané a nepeòané plnenia obsahuje údaje o výdavkoch drite¾a registrácie humánneho lieku v èlenení výdavky na
a) marketing,
b) propagáciu lieku,
c) peòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo
zdravotníckemu pracovníkovi18c) alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti18d) a
d) nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(9) O údajoch o peòaných alebo nepeòaných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 8 písm. c) a d) drite¾
registrácie humánneho lieku uvedie
a) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide
o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno
alebo názov, ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
b) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivos, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo
adresu sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
c) výku a úèel peòaného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, a ak
sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku pod¾a
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv,
v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
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4.
5.
6.
7.

prieskum trhu,
odborné prednáky,
odborné konzultácie,
úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel,
d) výku a úèel nepeòaného plnenia poskytnutého
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,
a ak sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku
pod¾a anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny
lieèiv, v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
skúajúceho; môe uvies aj výku odmeny poskytnutej skúajúcemu,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska odborného garanta; môe uvies aj
výku odmeny poskytnutej odbornému garantovi,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel.
(10) Povinnos drite¾a registrácie humánneho lieku
oznamova národnému centru údaje pod¾a odsekov 8
a 9 sa vzahuje aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý
je s ním v pracovnom pomere18e) na ustanovený týdenný pracovný èas,18f) ak tento zdravotnícky pracovník
súèasne vykonáva svoje zdravotnícke povolanie.
(11) Pri peòaných plneniach alebo nepeòaných plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti nepriamo prostredníctvom tretej osoby je drite¾ registrácie
humánneho lieku povinný oznámi národnému centru
aj meno a priezvisko a adresu bydliska, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, tretej
osoby, prostredníctvom ktorej peòané alebo nepeòané plnenie zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti poskytol, a výku
poskytnutého plnenia.
(12) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej drite¾ registrácie humánneho lieku poskytol zdravotníckemu
pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti peòané alebo nepeòané plnenie, je povinná drite¾ovi registrácie humánneho lieku v lehote do 30 dní
od poskytnutia peòaného plnenia alebo nepeòaného
plnenia oznámi v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej
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starostlivosti, ktorým bolo peòané alebo nepeòané
plnenie poskytnuté, v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9.
(13) Národné centrum bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle údaje oznámené drite¾om registrácie humánneho lieku v rozsahu pod¾a odsekov 8 a 9. Ak
zdravotnícky pracovník alebo poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti zistí, e informácie o peòaných alebo nepeòaných plneniach týkajúce sa jeho osoby zverejnené národným centrom na základe informácie od drite¾a registrácie humánneho lieku nie sú presné, úplné
alebo pravdivé, môe poda námietku národnému centru. Národné centrum rozhodne o podaných námietkach do 30 dní od podania námietky. V prípade opodstatnenosti námietok informácie bezodkladne opraví
alebo vymae..
14. V § 74a ods. 1 sa za slová ve¾kodistribúciu liekov vkladá èiarka a slová drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
15. V § 74a ods. 3 písm. c) sa za slová ve¾kodistribúciu liekov vkladá èiarka a slová drite¾ov povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
16. V § 74a odsek 7 znie:
(7) Farmaceutická spoloènos je povinná predklada v elektronickej podobe národnému centru na úèely
verejnej kontroly poskytovania peòaných alebo nepeòaných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu,
marketing a na peòané a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok. Ak farmaceutická spoloènos nemala v predchádzajúcom kalendárnom polroku iadne výdavky na marketing, propagáciu ani
neposkytla priamo alebo nepriamo zdravotníckemu
pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti iadne peòané alebo nepeòané plnenia, je povinná v rovnakých lehotách túto skutoènos oznámi
národnému centru..
17. § 74a sa dopåòa odsekmi 9 a 14, ktoré znejú:
(9) Správa o výdavkoch na propagáciu, výdavkoch
na marketing a na peòané a nepeòané plnenia obsahuje údaje o výdavkoch farmaceutickej spoloènosti
v èlenení výdavky na
a) marketing,
b) propagáciu lieku,
c) peòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo
zdravotníckemu pracovníkovi18c) alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti18d) a
d) nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(10) O údajoch o peòaných alebo nepeòaných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 9 písm. c) a d)
farmaceutická spoloènos uvedie
a) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide
o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno
alebo názov, ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
b) názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú sta-
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rostlivos, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo
adresu sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ak ide o poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
c) výku a úèel peòaného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, a ak
sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku pod¾a
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv,
v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel,
d) výku a úèel nepeòaného plnenia poskytnutého
priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,
a ak sa plnenie vzahuje na liek alebo lieèivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku
pod¾a anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny
lieèiv, v èlenení úèelu na
1. klinické skúanie s uvedením mena a priezviska
a finanèného ohodnotenia skúajúceho,
2. neintervenènú klinickú túdiu s uvedením mena
a priezviska a finanèného ohodnotenia odborného garanta,
3. túdiu o bezpeènosti humánneho lieku po registrácii s uvedením mena a priezviska zdravotníckeho pracovníka, ktorý túto túdiu vykonáva,
4. prieskum trhu,
5. odborné prednáky,
6. odborné konzultácie,
7. úèastnícke a registraèné poplatky za úèas na odborných podujatiach,
8. dary,
9. cestovné náklady a náklady na ubytovanie a na
stravovanie,
10. iný úèel.
(11) Povinnos farmaceutickej spoloènosti oznamova národnému centru údaje pod¾a odsekov 9 a 10 sa
vzahuje aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
s ním v pracovnom pomere18e) na ustanovený týdenný
pracovný èas,18f) ak tento zdravotnícky pracovník súèasne vykonáva svoje zdravotnícke povolanie.
(12) Pri peòaných plneniach alebo nepeòaných plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi
alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti nepriamo prostredníctvom tretej osoby je farmaceutická spoloènos povinná oznámi národnému centru aj meno
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a priezvisko a adresu bydliska, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla
a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, tretej
osoby, prostredníctvom ktorej peòané alebo nepeòané plnenie zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti poskytla, a výku
poskytnutého plnenia.
(13) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej farmaceutická spoloènos poskytla zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
peòané alebo nepeòané plnenie, je povinná farmaceutickej spoloènosti v lehote do 30 dní od poskytnutia
peòaného plnenia alebo nepeòaného plnenia oznámi v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,
ktorým bolo peòané alebo nepeòané plnenie poskytnuté, v rozsahu pod¾a odsekov 9 a 10.
(14) Národné centrum bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle údaje oznámené farmaceutickou
spoloènosou v rozsahu pod¾a odsekov 9 a 10. Ak zdravotnícky pracovník alebo poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti zistí, e informácie o peòaných alebo nepeòaných plneniach týkajúce sa jeho osoby zverejnené
národným centrom na základe informácie od farmaceutickej spoloènosti nie sú presné, úplné alebo pravdivé, môe poda námietku národnému centru. Národné
centrum rozhodne o podaných námietkach do 30 dní
od podania námietky. V prípade opodstatnenosti námietok informácie bezodkladne opraví alebo vymae..
18. V § 128 ods. 1 písm. f) sa slová tátny ústav
a samosprávny kraj nahrádzajú slovami tátny ústav, samosprávny kraj a národné centrum.
19. V § 138 ods. 1 písmená v) a w) znejú:
v) nepredloí v elektronickej podobe národnému centru najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok alebo neoznámi
národnému centru v týchto lehotách, e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
w) uvedie v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje,.
20. V § 138 ods. 2 písmená ad) a ae) znejú:
ad) nepredloí v elektronickej podobe národnému centru najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok alebo neoznámi
národnému centru v týchto lehotách, e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
ae) uvedie v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje,.
21. V § 138 ods. 3 písmená t) a u) znejú:
t) nepredloí v elektronickej podobe národnému cen-
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tru najneskôr do 31. januára a 31. júla
kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok alebo neoznámi
národnému centru v týchto lehotách, e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
u) uvedie v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje,.
22. V § 138 sa odsek 5 dopåòa písmenami bi) a bj),
ktoré znejú:
bi) nepredloí v elektronickej podobe národnému centru najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok alebo neoznámi
národnému centru v týchto lehotách, e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,
bj) uvedie v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje,.
23. V § 138 ods. 26 písmeno e) znie:
e) nepredloí v elektronickej podobe národnému centru najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za
predchádzajúci kalendárny polrok alebo neoznámi
národnému centru v týchto lehotách, e nemal iadne výdavky na propagáciu, marketing a na peòané
a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny
polrok,.
24. V § 138 sa odsek 26 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) uvedie v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje,.
25. V § 138 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:
(27) Tretia osoba sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) neoznámi drite¾ovi povolenia na výrobu liekov, drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, drite¾ovi registrácie alebo farmaceutickej
spoloènosti v lehote do 30 dní od poskytnutia peòaného plnenia alebo nepeòaného plnenia zoznam
zdravotníckych pracovníkov a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peòané alebo nepeòané plnenie poskytnuté,
b) uvedie v zozname zdravotníckych pracovníkov
a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti nepresné,
neúplné alebo nepravdivé údaje..
Doterajie odseky 27 a 35 sa oznaèujú ako odseky 28 a 36.
26. V § 138 ods. 28 sa slová 1a 3, 17, 23 a 26 nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a u) a x) a ao),
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odseku 2 písm. a) a ac) a af) a ay), odseku 3 písm. a) a
s) a v) a ak), odseku 23 a odseku 26 písm. a) a d).
27. V § 138 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:
(29) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu 10 000
eur za iné správne delikty pod¾a odseku 1 písm. v) a w),
odseku 2 písm. ad) a ae) odseku 3 písm. t) a u), odseku 5 písm. bi) a bj), odseku 26 písm. e) a f) a odseku 27..
Doterajie odseky 29 a 36 sa oznaèujú ako odseky 30 a 37.
28. V § 138 ods. 30 sa slová 6 a 16, 18 a 22 nahrádzajú slovami 6 a 22.
29. V § 138 ods. 31 sa slová písmena bb) nahrádzajú slovami písmen bb), bi) a bj).
30. V § 138 ods. 32 sa na konci pripája táto veta: Pri
opakovanom poruení povinnosti, za ktorú mono uloi pokutu pod¾a odseku 29, mono pokutu zvýi a na
trojnásobok..
31. Za § 143d sa vkladá § 143e, ktorý vrátane nadpisu znie:
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Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z., zákona
è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 464/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 206/2008
Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona è. 447/2008
Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona è. 560/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 214/2009
Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z.,
zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z., zákona è. 185/2012
Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 324/2012
Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z.,
zákona è. 204/2013 Z. z., zákona è. 220/2013 Z. z., zákona è. 365/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona è. 53/2015 Z. z. a zákona
77/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 63b ods. 1 písm. d) sa slová písm. l) nahrádzajú slovami písm. k).
2. V § 80 ods. 1 sa vypúa písmeno f).

§ 143e

Doterajie písmená g) a m) sa oznaèujú ako f) a l).

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016

3. V § 82 ods. 5 písm. b) sa slová písm. l) nahrádzajú slovami písm. k).

(1) Farmaceutická spoloènos, ktorá zabezpeèuje registráciu, kategorizáciu, marketing alebo sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánnych liekov pre drite¾a
povolenia
na
poskytovanie
lekárenskej
starostlivosti, je povinná oznámi ministerstvu zdravotníctva do 31. marca 2016 zoznam drite¾ov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a adresy
ich sídla, pre ktorých tieto èinnosti vykonáva.

4. V § 82 ods. 6 písm. e) sa slová písm. h) a j) nahrádzajú slovami písm. g) a i).

(2) Drite¾ povolenia na výrobu liekov, drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾ registrácie liekov, drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a farmaceutická spoloènos predloia
národnému centru prvýkrát správu o výdavkoch na
propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok do 31. júla
2016.

7. V § 82 ods. 11 sa slová písm. h) a k) nahrádzajú
slovami písm. g) a j).

(3) Povinnos drite¾a povolenia na výrobu liekov, drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾a registrácie liekov, drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a farmaceutickej spoloènosti
uvádza v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peòané a nepeòané plnenia v èasti klinické
skúanie výku finanèného ohodnotenia skúajúceho
sa nevzahuje na klinické skúania zaèaté do 31. decembra 2015..
Èl. II
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005

5. V § 82 ods. 6 písm. f) sa slová písm. k) nahrádzajú slovami písm. j).
6. V § 82 ods. 8 sa slová písm. m) nahrádzajú slovami písm. l).

Èl. III
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 361/2014 Z. z., zákona è. 130/2015 Z. z., zákona
è. 176/2015 Z. z., zákona è. 252/2015 Z. z. a zákona
è. 269/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenom ax), ktoré znie:
ax) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na
úèely pod¾a osobitného predpisu.19o).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19o znie:

19o) Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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394
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách
v znení neskorích predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona
è. 555/2004 Z. z., zákona è. 202/2008 Z. z., zákona
è. 203/2009 Z. z. a zákona è. 111/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín
a kompostov,.
2. V § 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) podmienky hospodárenia v zranite¾ných oblastiach,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
3. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) hnojivom
1. látka organického pôvodu alebo anorganického
pôvodu, ktorá obsahuje iviny na výivu rastlín
a lesných drevín na udranie alebo zlepenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody
alebo kvality produkcie,
2. pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy,
ktorá bez úèinného mnostva rastlinných ivín
pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvòuje zlepovaním jej vlastností alebo zvyuje
úèinnos a vyuitie ivín z hnojív,
3. pestovate¾ský substrát slúiaci na zakoreòovanie
a pestovanie rastlín; substrátom je najmä raelina, zemina alebo ich zmesi,
4. rastlinná pomocná látka na báze humátov, ktorá
bez úèinného mnostva ivín zvyuje úèinnos
a vyuitie ivín z hnojív a z pôdy,
b) hospodárskym hnojivom mata¾ný hnoj, hydinový
trus, hnojovica, moèovka a hnojovka,
c) mata¾ným hnojom zmes tuhých výkalov a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou
a prípadne so zvykami krmiva,
d) hnojovkou kvapalný výtok z mata¾ného hnoja poèas jeho skladovania,
e) moèovkou sèasti rozloený moè hospodárskych zvie-

rat ustajnených v odkanalizovaných mataliach
zriedený odpadovou vodou,
f) hnojovicou zmes kvapalných výkalov a tuhých výkalov hospodárskych zvierat zriedených vodou,
g) ved¾ajím produktom rastlinného pôvodu slama, zelené hnojenie a iné zvyky rastlinného pôvodu, ktoré
vznikajú v po¾nohospodárskej prvovýrobe bez ïalej
úpravy,
h) zeleným hnojením organická hmota rastlín, najmä
z èe¾ade bôbovitých, pestovaných na zaoranie do
pôdy z dôvodu zvýenia jej úrodnosti,
i) kompostom produkt, ktorý vzniká riadeným biologickým rozkladom organických látok ivoèíneho
pôvodu alebo rastlinného pôvodu, s prímesou alebo
bez prímesi anorganickej hmoty,
j) sekundárnym zdrojom ivín látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca
nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, obsahujúca iviny na výivu rastlín a lesných drevín,
priaznivo ovplyvòujúca úrodu alebo kvalitu produkcie alebo zlepujúca pôdnu úrodnos, ak je po predpísanej úprave vhodná na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy,
k) rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou prvok alebo látka, ktorá môe nepriaznivo ovplyvni vlastnosti pôdy, kvalitu produkcie alebo potravový reazec,
l) certifikáciou hnojív èinnos certifikaèného orgánu,
ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva,
ktorým potvrdí, e vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslunými technickými normami a so veobecne záväznými právnymi
predpismi,
m) tuhým hospodárskym hnojivom najmä mata¾ný
hnoj, hydinový trus a ich zmesi,
n) kvapalným hospodárskym hnojivom najmä hnojovica, hnojovka, moèovka, ich zmesi alebo ich zmesi
s vodou,
o) vybudovaným hnojiskom na skladovanie tuhých
hospodárskych hnojív spevnené nepremiestnite¾né
hnojiská alebo provizórne premiestnite¾né hnojiská,
ktoré sú nepriepustné a vybavené zásobníkom na
odvádzanú hnojovku,
p) vybudovanými skladovacími kapacitami na skladovanie kvapalných hospodárskych hnojív nepremiestnite¾né, najmä oce¾ové nádre alebo betónové nádre alebo premiestnite¾né nádre, najmä lagúny alebo
vaky, ktoré sú nepriepustné,
q) vo¾ným uloením tuhých hospodárskych hnojív alebo kompostov ich doèasné uloenie na po¾nohospodárskej pôde pred ich aplikáciou, ktoré je vyznaèené
v pláne aplikácie hospodárskych hnojív,
r) hospodárskym rokom plodiny obdobie, ktoré sa za-
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èína prvou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine a konèí sa poslednou agrotechnickou operáciou
k hlavnej plodine, ktorou je spravidla zber úrody;
hospodársky rok trvá spravidla od 1. augusta do
31. júla,
s) producent právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá produkuje sekundárny zdroj ivín alebo kompost
a uvádza ich do obehu,
t) dusíkatou hnojivou látkou látka v tuhom stave alebo
kvapalnom stave, obsahujúca zlúèeniny dusíka, ktorá sa aplikuje na po¾nohospodársku pôdu alebo do
po¾nohospodárskej pôdy alebo na rastlinný kryt s cie¾om zvýi úrodu pestovaných plodín, a to najmä:
1. kvapalné minerálne hnojivo a pevné minerálne
hnojivo jednozlokové a viaczlokové s obsahom
dusíka,
2. hospodárske hnojivo  tuhé hospodárske hnojivo
produkované pri chove hospodárskych zvierat
s podstielkou, trus vyprodukovaný pri chove hydiny, kvapalné hospodárske hnojivo, ktorým je
hnojovica, moèovka a hnojovka,
3. exkrementy zvierat  pevné a kvapalné, vyprodukované poèas pasenia a koarovania zvierat,
4. kvapalné hnojivé látky a tuhé hnojivé látky s organicky viazaným dusíkom, ktorými sú najmä
èistiarenské kaly a dnové sedimenty, komposty
a organické substráty, tuhé a kvapalné sekundárne zdroje ivín, druhotné produkty po fermentácii z bioplynových staníc,
u) vyuite¾nou po¾nohospodárskou pôdou v zranite¾ných oblastiach pôda zaradená v registri produkèných blokov Identifikaèného systému po¾nohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupòom
obmedzenia pouívania dusíkatých hnojivých látok
a spôsobom hospodárenia; ide o nízky stupeò (A),
stredný stupeò (B) alebo vysoký stupeò (C).
v) zamokrenou pôdou pôda, ktorá zodpovedá hydrolimitu plnej vodnej kapacity, pri ktorom je u schopnos akumulova vodu pôdou vyèerpaná; ide o hodnotu vlhkosti pôdy pri úplnom zaplnení pôdnych
pórov a dutín vodou,
w) zamrznutou pôdou pôda zamrznutá poèas celého
dòa, okrem premrznutej pôdy zamrznutej na povrchu, ktorá pri slneènom iarení rozmàza a je
schopná prijíma a uvo¾òova iviny,
x) pôdou pokrytou snehom pôda, ktorej viac ne polovicu výmery, v èase aplikácie dusíkatých hnojivých
látok, pokrýva súvislá snehová pokrývka,
y) zakázaným obdobím obdobie, v ktorom je aplikácia
dusíkatých hnojivých látok na pôdu v zranite¾ných
oblastiach zakázaná..
4. V § 3 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: na vzájomne uznané hnojivo
a na hnojivo poskytované v nevyhnutnom mnostve na
pokusné úèely, výskum a vývoj..
5. V § 3 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
6. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Uvedením sekundárneho zdroja ivín a kompostu do obehu sa rozumie uvedenie hnojiva do obehu
pod¾a osobitného predpisu.1ba).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 1ba znie:

1ba) Èl. 2 písm. w) nariadenia (ES) è. 2003/2003 v platnom znení..

7. § 3a vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Pouívanie sekundárneho zdroja
ivín a kompostu
(1) Producent sekundárneho zdroja ivín a producent kompostu je povinný pred ich aplikáciou alebo
pred ich uvedením do obehu vyiada si od Ústredného
kontrolného a skúobného ústavu po¾nohospodárskeho v Bratislave (ïalej len kontrolný ústav) povolenie
na ich pouívanie. Producent sekundárneho zdroja ivín a producent kompostu môe aplikova alebo uvádza sekundárny zdroj ivín a kompost do obehu len na
základe povolenia vydaného kontrolným ústavom.
(2) Kontrolný ústav na základe iadosti producenta
pod¾a odseku 1 vydá do 30 dní od doruèenia iadosti
povolenie na pouívanie sekundárneho zdroja ivín
a kompostu na aplikáciu do po¾nohospodárskej pôdy
a zároveò urèí podmienky aplikácie, ak obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekraèuje limitné hodnoty.
(3) iados producenta pod¾a odseku 1 musí obsahova
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odliné od trvalého pobytu, a identifikaèné èíslo organizácie, ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾
alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak je iadate¾om právnická osoba,
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného
registra alebo evidencie,
c) údaj o vyprodukovanom mnostve a deklarovanej
dávke sekundárneho zdroja ivín alebo kompostu,
d) údaj o obsahu suiny a organického podielu v sekundárnom zdroji ivín alebo v komposte,
e) hodnotu pH, celkový obsah dusíka, fosforu, draslíka
a horèíka v sekundárnom zdroji ivín alebo v komposte,
f) hodnoty obsahu rizikových prvkov ako sú kadmium,
olovo, chróm, arzén, nikel a ortu a mikrobiologických parametrov v sekundárnom zdroji ivín alebo
v komposte.
(4) Producent sekundárneho zdroja ivín alebo producent kompostu je povinný
a) vies evidenciu o mnostve a zloení sekundárnych
zdrojov ivín a kompostov odovzdaných na aplikáciu,
b) vies register odberate¾ov sekundárnych zdrojov ivín a kompostov, vedenie registra sa nevzahuje na
odberate¾ov  fyzické osoby.
(5) Producent sekundárneho zdroja ivín s roènou
produkciou sekundárneho zdroja ivín vyou ako
100 t a producent kompostu s roènou produkciou kompostu vyou ako 100 t je povinný zasla kontrolnému
ústavu kadoroène do 15. februára hlásenie o celkovom mnostve sekundárnych zdrojov ivín a kompostov uvedených do obehu za predchádzajúci kalendárny
rok pod¾a druhu a pod¾a odberate¾ov..
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8. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Register certifikovaných hnojív
a register vzájomne uznaných hnojív
(1) Register certifikovaných hnojív je zoznam certifikovaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o certifikovanom hnojive v rozsahu ustanovenia § 5 ods. 2 s výnimkou údajov o výrobnom postupe a pouitých
surovinách. Register certifikovaných hnojív vedie kontrolný ústav a zverejòuje ho na svojom webovom sídle.
(2) Register vzájomne uznaných hnojív je zoznam
vzájomne uznaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje
pod¾a § 5a ods. 1. Register vzájomne uznaných hnojív
vedie kontrolný ústav a zverejòuje ho na svojom webovom sídle.
(3) Do registra certifikovaných hnojív a do registra
vzájomne uznaných hnojív môu nahliadnu a robi si
z neho výpisy orgány tátnej správy, ak to potrebujú na
plnenie svojich úloh, fyzické osoby alebo právnické
osoby, ktoré preukáu potrebu nahliadnu do registra.
Kontrolný ústav nesmie poskytnú ani uverejni také
údaje, ktoré sú predmetom ochrany pod¾a osobitných
predpisov,1c) alebo údaje oznaèené výrobcom alebo drite¾om certifikátu ako predmet obchodného tajomstva,1a) ak nejde o verejne známe údaje.
(4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) uverejòuje zoznam certifikovaných hnojív a zoznam vzájomne
uznaných hnojív kadoroène vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, do ktorého mono nahliadnu na ministerstve..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) 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..

9. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová rodné èíslo nahrádzajú slovami identifikaèné èíslo.
10. V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová druh a èíselný kód
typu hnojiva nahrádzajú slovami typ hnojiva.
11. V § 5 odsek 3 znie:
(3) Kontrolný ústav zale iadate¾ovi podmienky
certifikácie hnojiva do 14 dní odo dòa doruèenia iadosti o certifikáciu hnojiva..
12. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Kontrolný ústav vydá certifikát hnojiva, ak sú
splnené podmienky pod¾a odsekov 1 a 2, do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia iadosti o certifikáciu hnojiva..
13. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Registrácia hnojiva uvedeného na trh
v inom èlenskom táte Európskej únie
(1) Registráciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav.
Kontrolný ústav zaregistruje hnojivo na základe oznámenia výrobcu hnojiva alebo dovozcu hnojiva, ktorý
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uvádza hnojivo do obehu z iného èlenského tátu Európskej únie. Oznámenie pod¾a prvej vety obsahuje
a) obchodný názov hnojiva,
b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikaèné èíslo organizácie, ak je iadate¾om fyzická
osoba  podnikate¾ alebo obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo organizácie, ak je iadate¾om
právnická osoba,
c) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikaèné èíslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu
hnojiva, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu hnojiva, ktorý je právnickou osobou, ak je iadate¾om dovozca hnojiva.
(2) Prílohou k oznámeniu pod¾a odseku 1 je rozhodnutie prísluného orgánu iného èlenského tátu Európskej únie, ktorým povolil hnojivo a etiketa hnojiva
v slovenskom jazyku. Zoznam registrovaných hnojív je
zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu..
14. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovom hnojiva vypúa èiarka a slová èíselný kód typu hnojiva sa nahrádzajú slovami alebo typ hnojiva.
15. V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová rodné èíslo, ak je
iadate¾om fyzická osoba nahrádzajú slovami identifikaèné èíslo, ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾.
16. V § 8 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
17. V § 8 ods. 4 prvej vete sa slovo môe nahrádza
slovom musí a posledná veta znie: Po vyprázdnení
obalu, ktorý nie je vhodný na opakované pouitie, sa
musí zabezpeèi jeho spracovanie.4).
18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Ohlasovacia povinnos
pre hnojivo s oznaèením Hnojivo ES
Ten, kto uvádza hnojivo s oznaèením Hnojivo ES do
obehu, je povinný písomnou formou oznámi údaje
o type a mnostve tohto hnojiva kontrolnému ústavu
do 30 dní odo dòa jeho výroby na území Slovenskej republiky alebo odo dòa dovozu hnojiva uvedeného do
obehu na územie Slovenskej republiky. Zoznam subjektov, ktoré uvádzajú hnojivo do obehu na územie Slovenskej republiky, je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu..
19. § 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
§ 9
Skladovanie hnojív, hospodárskych hnojív,
sekundárnych zdrojov ivín a kompostov
(1) Podnikate¾, ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonáva po¾nohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu (ïalej len podnikate¾ v pôdohospodárstve), výrobca, producent, dovozca,
predajca alebo dodávate¾, ktorý skladuje hnojivá, hos-
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podárske hnojivá, sekundárne zdroje ivín alebo komposty, je povinný
a) uskladòova hnojivá oddelene a oznaèi ich trvalým
a èitate¾ným spôsobom,
b) zabezpeèi, aby nedolo k mieaniu hnojív s inými
látkami,
c) vies priebene evidenciu o príjme, výdaji a mnostve
hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov,
d) nezneèisti pri manipulácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín alebo kompostov ivotné prostredie,
e) ma vybudované skladovacie kapacity na skladovanie hnojív,
f) zasla kontrolnému ústavu kadoroène do 15. februára údaje o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o poètoch hospodárskych zvierat
pod¾a kategórií a spôsobu ich ustajnenia v predchádzajúcom kalendárnom roku spolu s preh¾adom
o spotrebe hnojív v po¾nohospodárskom podniku
a jeho kópiu uchováva najmenej tri roky, ak sa poèet hospodárskych zvierat zmenil o viac ako 10 %,
g) dodriava podmienky skladovania hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov urèené výrobcom
hnojív alebo producentom sekundárnych zdrojov ivín a kompostov.
(2) Podnikate¾ v pôdohospodárstve je povinný zabezpeèi, aby vo¾ne uloené tuhé hospodárske hnojivá na
po¾nohospodárskej pôde s nespevneným podkladom
boli zhrnuté do súvislej hromady a zabezpeèi ich proti
vytekaniu hnojovky a jej rozpty¾ovaniu do okolia.
(3) Z matalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo
skladov hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych
zdrojov ivín a kompostov sa do ich okolia nesmú rozpty¾ova ani vyteka iadne kodlivé látky.
§ 10
Pouívanie hnojív, hospodárskych hnojív,
sekundárnych zdrojov ivín a kompostov
(1) Podnikate¾ v pôdohospodárstve pouívajúci hnojivá, sekundárne zdroje ivín alebo kompost je povinný
pouíva certifikované hnojivá, vzájomne uznané hnojivá alebo hnojivá oznaèené ako Hnojivo ES a povolené sekundárne zdroje ivín alebo komposty.
(2) Podnikate¾ v pôdohospodárstve nesmie do hospodárskych hnojív vnáa rizikové prvky a rizikové látky,
ktoré by mohli narui vývoj pestovaných rastlín,
ohrozi potravový reazec alebo zneèisti pôdu.
(3) Podnikate¾ v pôdohospodárstve nesmie poui
hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje ivín
a komposty na po¾nohospodárskej pôde, ak
a) ich pouitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný
predpis,7)
b) pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzahuje na hnojenie ved¾ajími
produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri
pestovaní rastlín a pri celoroènom pastevnom spôsobe chovu zvierat,
c) spôsob pouitia kvapalných hospodárskych hnojív
ohrozuje ivotné prostredie okolia hnojeného pozemku najmä v okolí povrchových vôd,
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d) nie je zabezpeèená ich rovnomerná aplikácia na pozemku,
e) pokodzujú agrochemické parametre po¾nohospodárskych pozemkov.
(4) Podnikate¾ v pôdohospodárstve je povinný vies
trvalú evidenciu o príjme a o pouití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín, kompostov,
èistiarenských kalov a dnových sedimentov,7a) do po¾nohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov a zapísa ich pouitie do evidencie najneskôr do jedného mesiaca od ukonèenia ich aplikácie a na poiadanie
kontrolného ústavu je povinný bezodkladne mu predloi evidenciu na kontrolu.
(5) Podnikate¾ v pôdohospodárstve je povinný vies
evidenciu pod¾a odseku 4 o mnostve, druhu a èase pouitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív,
sekundárnych zdrojov ivín, kompostov, èistiarenských kalov a dnových sedimentov, pod¾a kultúrnych
dielov a pestovaných plodín, výky dosiahnutých úrod
a roku aplikácie a uchováva ju najmenej pä rokov. Na
lesných pozemkoch je podnikate¾ v pôdohospodárstve
povinný vies evidenciu pod¾a jednotiek priestorového
rozdelenia lesa.7b)
(6) Podnikate¾ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie pod¾a odseku 4 a dosiahnutých úrod
pod¾a pozemkov a plodín kadoroène bilanciu ivín.
(7) Podnikate¾ v pôdohospodárstve je povinný kadoroène do 15. februára zasla kontrolnému ústavu preh¾ad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín, kompostov, èistiarenských kalov
a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie pod¾a
odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchováva najmenej tri roky.
(8) Podnikate¾ v pôdohospodárstve je povinný vypracova plán aplikácie hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 39 ods. 1 písm. b) a e) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení zákona è. 182/2014 Z. z..

Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7aa sa vypúajú.
20. § 10a sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Producent èistiarenského kalu, producent dnových sedimentov a odberate¾ sú povinní na poiadanie
kontrolného ústavu bezodkladne mu predloi dokumentáciu vedenú pod¾a odsekov 1 a 3..
21. Za § 10a sa vkladajú § 10b a 10c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 10b
Skladovanie hospodárskych hnojív
v zranite¾ných oblastiach
(1) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá obhospodaruje po¾nohospodársku pôdu pod¾a
§ 2 písm. u), alebo fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje po¾nohospodársku
pôdu pod¾a § 2 písm. u) a chová zvieratá, (ïalej len obhospodarovate¾) je povinná ma vybudované skladovacie kapacity nádrí na kvapalné hospodárske hnojivá
a na skladovanie mata¾ného hnoja na technicky spev-
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nených plochách7c) v zranite¾ných oblastiach najmenej
na esmesaènú produkciu. Potreba skladovacích nádrí na mata¾ný hnoj, moèovku a hnojovicu na es
mesiacov pre jedno zviera je uvedená v prílohe è. 1. Ak
obhospodarovate¾ nemá vybudované skladovacie kapacity pod¾a prvej vety, môe zabezpeèi uskladnenie
kvapalných hospodárskych hnojív a mata¾ného hnoja
v skladovacích nádriach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzda na iné vyuitie,
najviac vak v objeme zodpovedajúcom trojmesaènej
skladovacej kapacite. Obhospodarovate¾ je povinný
spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a mata¾ným hnojom preukáza a oznámi kontrolnému ústavu do 15 dní na tlaèive, ktorého vzor je
zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
(2) Obhospodarovate¾ je povinný zabezpeèi, aby
skladovacie nádre kvapalných hospodárskych hnojív
boli nepriepustné a vybavené bezpeènostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpeèené proti prítoku
povrchových vôd.
(3) Obhospodarovate¾ môe tuhé hospodárske hnojivá a kompost vo¾ne skladova na po¾nohospodárskej
pôde v zranite¾ných oblastiach (ïalej len vo¾ná skládka) len vtedy, ak
a) po¾nohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia,
b) vzdialenos vo¾nej skládky od povrchového vodného
zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely
do 3o.
(4) Obhospodarovate¾ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na vo¾nej skládke povinný
a) zabezpeèi, aby nedolo k zneèisteniu povrchových
vôd alebo podzemných vôd,
b) uskutoèni vývoz mata¾ného hnoja z pevnej podloky na vo¾nú skládku najskôr po troch mesiacoch od
poslednej naváky; to sa nevzahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s kanalizáciou na oddelenie moèovky od mata¾ného hnoja a z chovu zvierat bez
produkcie moèovky pri dennej spotrebe steliva vyej ako 6 kg na dobytèiu jednotku na deò, o ktorej sa
vedie evidencia o spotrebe podstielky a o poète chovaných zvierat a ktoré môu by uloené na po¾nohospodárskej pôde bez nutnosti predchádzajúceho
uskladnenia na pevných hnojiskách,
c) spracova vo¾nú skládku do ôsmich mesiacov od prvej naváky; opakované zriadenie vo¾nej skládky na
tom istom mieste mono a po tyroch rokoch,
d) vies evidenciu o mieste skladovania a prvej naváke
hnoja a kompostu na vo¾nú skládku.
(5) Vo¾ne skladova tuhé hospodárske hnojivá bez
spevnenej podloky je zakázané v zranite¾ných oblastiach na po¾nohospodárskej pôde
a) s vysokým stupòom obmedzenia,
b) trvalo zamokrenej,
c) s hladinou podzemnej vody vyou ako 0,6 m, a to aj
doèasne,
d) na svahu so sklonom väèím ako 3°,
e) v inundaènom území vodného toku,
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f) na území v okolí odkrytých podzemných vôd, ak to
urèil orgán tátnej vodnej správy,
g) na zrnitostne ¾ahkých pôdach.
§ 10c
Pouívanie dusíkatých hnojivých látok
v zranite¾ných oblastiach
(1) Obhospodarovate¾ je povinný dodriava zakázané obdobia uvedené v prílohe è. 2, ak odseky 2 a 11 neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzahujú na
výkaly a moè pasúcich sa zvierat a pri hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch.
(2) Obhospodarovate¾ môe poiada kontrolný ústav
o udelenie výnimky zo zákazu pod¾a odseku 1. Kontrolný ústav môe udeli výnimku zo zákazu pod¾a odseku
1 len na po¾nohospodárskej pôde v zranite¾ných oblastiach so svahovitosou do 5° na obdobie 14 dní od zaèiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom
zakázaného obdobia, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná
teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu
vyia ako 5° C s prognózou jej dlhieho trvania. iados obhospodarovate¾a o udelenie výnimky zo zákazu
pod¾a odseku 1 sa eviduje v registraènom a informaènom systéme, ktorý vedie organizácia, ktorej zriaïovate¾om je ministerstvo. Ak je obhospodárovate¾om fyzická osoba, uvedie v iadosti svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu.
(3) Obhospodarovate¾ môe poui dusíkaté hnojivé
látky
a) na pôde bez vegetaèného krytu bezprostredným zaoraním, ak ide o tuhé hnojivá, a podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá a pri hospodárení
na odvodnených územiach s funkèným melioraèným systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupòu obmedzenia,
b) ak dodrí dávky dusíka pre jednotlivé plodiny pod¾a
ich potreby ivín, ktorá je uvedená v prílohe è. 3.
(4) Obhospodarovate¾ je povinný dodriava celkové
dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri zoh¾adnení
mnostva vyuite¾ného dusíka z pouitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky viazaným
dusíkom pod¾a príloh è. 4 a 6.
(5) Obhospodarovate¾ je povinný vypracova kadoroène najneskôr do 31. augusta plán pouitia dusíkatých hnojivých látok.
(6) Obhospodarovate¾ môe
a) poui najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných
a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo
forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom
s prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníenie rizika strát dusíka do vodných zdrojov v èase po zbere plodín do zaèiatku zakázaného obdobia; to sa nevzahuje na mata¾ný
hnoj a iné tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré mono poui aj pod jarné plodiny,
b) poui v jarnom období najvyiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hno-
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jív 60 kg/ha na po¾nohospodárskej pôde v nízkom
a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na po¾nohospodárskej pôde vo vysokom stupni obmedzenia;
pri plodinách nároèných na dusík, najmä kukurici
na zrno, repke olejnej alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosou do 5° mono jednorazovú dávku dusíka zvýi o 50 % okrem
po¾nohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia,
c) aplikova vyzretý kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu ploným rozmetaním v jarnom období.
(7) Obhospodarovate¾ je povinný
a) pouíva vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do
po¾nohospodárskej pôdy najmä s oh¾adom na tlak
stroja na po¾nohospodársku pôdu, terén, zrnitostné
zloenie po¾nohospodárskej pôdy a vlhkostný stav
po¾nohospodárskej pôdy,
b) pouitým zariadením na aplikáciu hnojív zabezpeèi
rovnomernú aplikáciu hnojiva,
c) zabezpeèi bezodkladne pri obnove trvalých trávnych porastov a po zaoraní ïatelinovín vysiatie následnej plodiny,
d) pouíva závlahovú vodu tak, aby nedolo k zneèisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním,
e) dodriava dávky dusíka aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky rok, prièom do tohto
limitu sa zapoèítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapoèítava sa dusík pozberových zvykov rastlín alebo ved¾ajích produktov plodín, ak
boli zaorané do po¾nohospodárskej pôdy; produkcia
dusíka jedným zvieraom za kalendárny rok je uvedená v prílohe è. 4, obsah ivín v hospodárskych
hnojivách je uvedený v prílohe è. 5 a limitné dávky
dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v prílohe è. 7,
f) zabezpeèi, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok pod¾a odseku 6 neprekroèili limitné dávky pre plodiny uvedené v prílohe è. 7; to sa vzahuje
aj na aplikáciu len minerálnych dusíkatých hnojív,
ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá.
(8) Pri hospodárení na svahoch je zakázané
a) vyuíva po¾nohospodársku pôdu so sklonom vyím ako 12o ako ornú pôdu,
b) aplikova dusíkaté hnojivé látky na ornej pôde so
sklonom vyím ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyím ako 12o; to sa nevzahuje na
aplikáciu mata¾ného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich
aplikácii, a na trvalý trávny porast pod¾a odseku 6
písm. c).
(9) Obhospodarovate¾ na svahoch môe aplikova
a) na ornej pôde so sklonom vyím ako 5o dusíkaté
hnojivé látky bezodkladným zapravením do pôdy,
najneskôr vak do 24 hodín, alebo aplikáciou na list;
kvapalné hospodárske hnojivá je povinný aplikova
podpovrchovo alebo okamite zapravi do pôdy,
b) na trvalom trávnom poraste so sklonom vyím
ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo.
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(10) Obhospodarovate¾ je povinný na ornej pôde a trvalom trávnom poraste pod¾a odseku 9 dodra najvyiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky
viazaným dusíkom 80 kg/ha a najvyiu jednorazovú
dávku dusíka z kvapalných a tuhých priemyselných
hnojív najviac 40 kg/ha; dusík z exkrementov hospodárskych zvierat, pasúcich sa na trvalých trávnych porastoch, sa do výky jednorazovej dávky nezapoèítava.
(11) Obhospodarovate¾ na po¾nohospodárskej pôde
susediacej s vodnými zdrojmi
a) nesmie pouíva dusíkaté hnojivé látky na po¾nohospodárskej pôde so sklonom niím ako 7o v zóne,
ktorá od brehovej èiary vodného toku alebo zátopovej èiary vodnej nádre meria
1. 10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia
a strednom stupni obmedzenia,
2. 20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia,
b) je povinný na ornej pôde so sklonom vyím ako 7o
aplikova dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väèej ako 25 m od vodného zdroja; ak sa na týchto plochách pestujú irokoriadkové plodiny, najmä cukrová repa, zemiaky alebo kukurica, je povinný dodra
tieto protierózne agrotechnické opatrenia:
1. rozdeli ornú pôdu zvaujúcu sa k vodnému toku
prieène osiatymi pásmi a vytvori na nej protierózne medze s porastom alebo iné opatrenia s rovnakým úèinkom,
2. zaloi medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetaèný pás iroký najmenej
20 m s vysiatou plodinou s vyou protieróznou
úèinnosou,
3. aplikova dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti
od vodného zdroja väèej ako 50 m alebo
4. pokry mimo vegetaèného obdobia pozemok vegetaèným pokryvom,
c) nesmie aplikova dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m
od hranice ochranného pásma prvého stupòa vodného zdroja vo vetkých stupòoch obmedzenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7c znie:

7c) § 43 ods. 1 písm. a) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

22. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vykonáva a zabezpeèuje celoploné agrochemické
skúanie po¾nohospodársky vyuívanej pôdy,.
23. V § 11 ods. 2 písm. e) sa slovo desiatich nahrádza slovom piatich.
24. V § 11 ods. 2 písm. f) èas vety za bodkoèiarkou
znie: súèasou databázy je aj ploná evidencia aplikovaných èistiarenských kalov, dnových sedimentov
a evidencia o vybudovaných skladovacích kapacitách
na hnojivá a hospodárske hnojivá v nadväznosti na
spôsob ustajnenia jednotlivých druhov zvierat
a o ostatných rizikových bodoch zneèistenia pôdy a vody a rizikových prvkoch a rizikových látkach..
25. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po
vyzvaní a pod¾a pokynov kontrolného ústavu vykona
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alebo zabezpeèi odber pôdnych vzoriek z nimi obhospodarovaných po¾nohospodárskych pozemkov s výmerou väèou ako 2 ha a doda ich na urèené miesto..
26. V § 11 ods. 4 sa slová ïalí cyklus skúania nahrádzajú slovami ïalie skúanie.
27. V § 11 ods. 5 sa slovo cyklu nahrádza slovom
obdobia.
28. V § 11 sa vypúa odsek 6.
29. § 13a znie:
§ 13a
Orgány tátnej správy
(1) Orgánmi tátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov a hospodárenia v zranite¾ných oblastiach sú:
a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav.
(2) Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov a hospodárenia v zranite¾ných oblastiach,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých v prvom
stupni rozhoduje kontrolný ústav.
(3) Kontrolný ústav
a) certifikuje hnojivá, pestovate¾ské substráty a pôdne
pomocné látky,
b) vykonáva fyzikálno-chemické skúky na certifikáciu
a tátnu odbornú kontrolu hnojív,
c) zabezpeèuje výkon agrochemického skúania pôd,
d) vydáva povolenia na pouívanie sekundárnych zdrojov ivín a kompostov,
e) vedie register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív,
f) kontroluje skladovanie a pouívanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov,
g) kontroluje plnenie povinností pod¾a § 10b a 10c;
kontrolu vykonáva poèas kalendárneho roka pod¾a
ustanovených termínov,
h) ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty,
i) poskytuje ministerstvu informácie o hnojivách, hospodárskych hnojivách, sekundárnych zdrojoch ivín
a kompostoch, o kontrolách, porueniach a uloených sankciách,
j) preskúava biologickú úèinnos hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov,
k) vedie a aktualizuje databázu podnikate¾ov v pôdohospodárstve, ktorá obsahuje identifikaèné èíslo,
názov, sídlo, kontaktné údaje podnikate¾a v pôdohospodárstve a miesto a výmeru obhospodarovanej
po¾nohospodárskej pôdy,
l) eviduje údaje o dodatoènom skladovaní hospodárskych hnojív na inom mieste alebo iné zhodnotenie
hospodárskych hnojív do splnenia limitu iestich
mesiacov v zranite¾ných oblastiach pod¾a § 10b
ods. 1,
m) vykonáva tatistické zisovania spotreby hnojív,
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hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín
a kompostov,
n) vykonáva na úèely kontroly úradné odbery vzoriek
pôdy, hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych
zdrojov ivín a kompostov,
o) plní ïalie úlohy ustanovené týmto zákonom..
30. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) obhospodarovate¾ov v zranite¾ných oblastiach..
31. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti
s vykonávaním kontroly pod¾a odseku 1 sú oprávnení
a) vstupova na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje ivín
alebo komposty produkujú, vyrábajú, skladujú, expedujú a pouívajú,
b) vyadova potrebné doklady, informácie a umonenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a pôdy v rozsahu potrebnom na
vykonanie kontroly,
c) kontrolova dodriavanie podmienok hospodárenia,
skladovania, evidencie a pouívania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov.9a).
32. V § 14 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
b) rozhodnutie, ktorým zakáe výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho pouívanie, aplikáciu sekundárneho zdroja ivín alebo kompostu do po¾nohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, alebo
ktorým nariadi znekodnenie hnojiva,
c) rozhodnutie o regulaènom opatrení pri aplikácii
a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov alebo vo zvlá
závaných prípadoch10) doèasne zakáe hospodárenie na pôde z h¾adiska moného ohrozenia ivotného
prostredia alebo kvality a hygienickej nekodnosti
produkcie..
33. V § 14 ods. 6 sa slová pod¾a § 10 ods. 1, 2, 3, 4
a 5 nahrádzajú slovami pod¾a 10 ods. 1 a 3 a pod¾a
§ 10b a 10c.
34. V § 14 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Orgány verejnej správy sú povinné na zabezpeèenie výkonu kontroly a odberu pôdnych vzoriek na agrochemické skúanie po¾nohospodárskych pôd poskytnú kontrolnému ústavu na poiadanie podklady
a informácie potrebné na výkon jeho èinnosti a údaje
o po¾nohospodárskej pôde a jej uívate¾och.
(8) Kontrolný ústav registruje údaje a výsledky z kontroly vykonanej pod¾a odsekov 1 a 3 s identifikaènými
údajmi kontrolovaného subjektu v registraènom a informaènom systéme.
(9) Policajný zbor je povinný poskytnú zamestnancom kontrolného ústavu pri výkone kontrolnej èinnosti
na základe ich iadosti alebo na základe iadosti kontrolného ústavu spoluprácu a ochranu, ak mono predpoklada ohrozenie ich zdravia alebo marenie výkonu
kontroly..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 10.
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35. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Iné správne delikty a ukladanie pokút
(1) Kontrolný ústav uloí pokutu od 200 eur do 1 500
eur
a) podnikate¾ovi v pôdohospodárstve za poruenie povinností pod¾a § 10 ods. 4, 5 a 7, ak podnikate¾ v pôdohospodárstve po predchádzajúcej výzve kontrolného ústavu tieto povinnosti nesplní,
b) producentovi sekundárneho zdroja ivín alebo producentovi kompostu za poruenie povinnosti pod¾a
§ 3a ods. 4.
(2) Kontrolný ústav uloí pokutu od 400 eur do 3 000
eur
a) podnikate¾ovi v pôdohospodárstve, ak nevykoná alebo nezabezpeèí odber pôdnych vzoriek na agrochemické skúanie po¾nohospodárskej pôdy pod¾a § 11
ods. 3,
b) tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruí povinnos pod¾a § 8 a 9,
c) výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo
dodávate¾ovi, ak poruí povinnosti pod¾a § 9,
d) podnikate¾ovi v pôdohospodárstve za poruenie povinností pod¾a § 3a ods. 1, § 9, § 10 ods. 1 a 3,
e) tomu, kto uvádza hnojivo s oznaèením Hnojivo ES
do obehu, ak poruí povinnos pod¾a § 8a,
f) producentovi èistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov7c) za poruenie povinností
pod¾a § 10a ods. 1,
g) producentovi èistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov a odberate¾ovi za poruenie
povinnosti pod¾a § 10a ods. 6.
(3) Kontrolný ústav uloí pokutu od 500 eur do 5 000
eur obhospodarovate¾ovi za poruenie povinností pod¾a § 10b ods. 1 písm. a), b), c) a d), pod¾a § 10b ods. 2
písm. a) a f), § 10b ods. 3 písm. a) a g) a pod¾a § 10c
ods. 1 a 10.
(4) Kontrolný ústav uloí pokutu od 5 000 eur do
15 000 eur výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do
obehu hnojivo, ktoré nebolo certifikované pod¾a § 5 alebo hnojivo oznaèené slovami Hnojivo ES, ak nespåòa
poiadavky pod¾a osobitného predpisu,1b) alebo hnojivo, ktoré nebolo vzájomne uznané pod¾a osobitného
predpisu.10b)
(5) Kontrolný ústav pri urèení výky pokuty prihliada
na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania. Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï kontrolný ústav zistil
poruenie povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(6) Kontrolný ústav môe v rozhodnutí o uloení pokuty povinnému súèasne uloi, aby v urèenej lehote
vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uloená. Ak povinný v urèenej lehote tieto opatrenia nevykoná, kon-
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trolný ústav mu uloí ïaliu pokutu a do dvojnásobku
hornej hranice pokuty.
(7) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav
v rozhodnutí neurèí dlhiu lehotu splatnosti.
(8) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 5 sú príjmom tátneho
rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:

10b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy
týkajúce sa uplatòovania urèitých vnútrotátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi
predpismi uvedené na trh v inom èlenskom táte, a ktorým
sa zruuje rozhodnutie è. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8.
2008)..

36. V § 17 písmeno c) znie:
c) podrobnosti postupu odberu pôdnych vzoriek, spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúania pôd a zisovania pôdnych vlastností lesných pozemkov, podrobnosti o pozemku, o skladovaní
a pouívaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov, o vedení evidencie spotreby a pouitia hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ivín a kompostov,
o spôsobe spracúvania kadoroèného bilanèného
porovnania ivín na vetkých pozemkoch podnikate¾ov v pôdohospodárstve a o spôsobe poskytovania
údajov kontrolnému ústavu,.
37. § 17 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) podrobnosti o vedení registraèného a informaèného
systému a databázy, získaní informácií o stave poèasia, náleitostiach iadosti o mimoriadne povolenie
pouitia dusíkatých hnojivých látok, postupe ohlasovania dodatoèných skladovacích priestorov, pláne
pouitia dusíkatých hnojivých látok a registrácii vykonaných kontrol..
38. § 18 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na hospodárenie v zranite¾ných oblastiach sa
okrem § 10b a 10c primerane vzahujú ustanovenia
tohto zákona..
39. § 18a znie:
§ 18a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 8..
40. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18b
Prechodné ustanovenie
k zmenám úèinným od 1. januára 2016
Konania o uloení pokuty za priestupok alebo iný
správny delikt zaèaté a právoplatne neskonèené do
31. decembra 2015, sa dokonèia pod¾a doterajieho zákona..

Èiastka 107

Zbierka zákonov è. 394/2015

Strana 4387

41. Príloha sa nahrádza prílohami č. 1 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov
pre jedno zviera

Hovädzí dobytok
Krava mliekového
typu
Teľa do 6 mesiacov
Jalovica do 1 roka
Jalovica 1-2 roky
Jalovica nad 2 roky
Býk vo výkrme
Ošípané
Prasnica pripúšťaná
a prasná
Prasnica
vysokoprasná
a dojčiaca
Odstavča
Ošípaná
v predvýkrme
Ošípaná vo výkrme
Prasnička a kanec
v odchove
Kanec
Ovce
Bahnica s jahňaťom
60 dní1)
Jahnička a baran do 1
roka
Jahnička a baran nad
1 rok
Baran
Kozy
Koza s kozičkou 60
dní
Kozička a cap do 1
roka
Cap
Kone

Hydina

650
105
250
440
550
360

34
5
13
22
28
19

21
3
8
14
17
11

6,93
1,18
2,79
4,68
5,78
4,05

2,47
0,35
0,94
1,65
2,00
1,29

180

3,30

6,70

1,06

0,90

2,08

1,68

180
14

4,50
0,40

9,90
0,90

1,60
0,16

1,33
0,12

0,29

2,42
0,22

30
75

0,70
1,80

1,80
3,60

0,28
0,55

0,24
0,48

0,53
1,02

0,42
0,91

100
200

2,30
3,70

4,60
7,40

0,68
1,15

0,62
0,99

1,35
1,78

1,16
1,86

55

4,30

0,737

22

1,21

0,211

0,203

40
70

2,20
4,00

0,376
0,689

0,370

50

4,30

0,737

26
65

1,43
4,00
28,0

0,247
0,689
16,0

maštaľný
hnoj

5,32

močovka

9,13
1,44
3,52
6,00
7,53
4,80

9,77
1,52
3,84
6,41
8,01
5,60

Nepodstielané
hnojovica

moču
>kg@@

Kotercové
maštaľný hnoj

výkalov
>kg@

Boxové
maštaľný hnoj

Kategória

Priemerná
živá
hmotnosť
>kg@

Splaškové vody
z dojárne

Potreba skladovacích priestorov pre jedno zviera v m3
na 6 mesiacov
Odkanalizovaná
maštaľ

Produkcia

9,241) 0,92
1,341)
3,531)
6,051)
7,561)
5,041)

1,84
Podstiela
né

Klietky

Klietky
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maštaľný
hnoj

Sliepky - nosnica
brojler
Morka - plemenná
brojler
Kačica - plemenná
brojler
Hus - plemenná
brojler
Králiky

0,180
0,100
0,301
0,200
0,247
0,166
0,329
0,210

hnojovic
a

sušenie
trusu

0,0304 0,0302 0,0151
0,0168
0,0514 0,0506 0,0253
0,0344
0,0420
0,0282
0,0591
0,0368
Klietky
maštaľný
hnoj

Králik – chovný
0,400
0,0657
brojler
0,250
0,0412
1
) Pri separovaní hnojovice a využívaní kalu na podstielanie do ležiskových boxov sa môže skladovacia kapacita znížiť
o 10 %.

Vysvetlivky:
Produkciou sa rozumie fyziologická produkcia exkrementov.
V maštaľnom hnoji je zahrnuté štandardné množstvo podstielky.
Skladovacia potreba pre maštaľný hnoj je uvedená s 30 % stratou vzniknutou skladovaním
a odparovaním.
Skladovacia potreba pre hnojovicu a močovku je uvedená s 10 % stratou vzniknutou
skladovaním a odparovaním.
Odkanalizovaná maštaľ je klasické ustajnenie dobytka s priväzovaním a podstielaním, kde
pri hovädzom dobytku a koňoch 30 % a pri ošípaných 20 % moču absorbuje podstielka do
maštaľného hnoja, ktorý sa odstraňuje bežným spôsobom – vyhŕňaním na skládku hnoja.
Boxové ustajnenie je ustajnenie bez priväzovania, podstiela sa do boxov a maštaľ nie je
odkanalizovaná; výkaly, moč a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja.
Kotercové ustajnenie je skupinové ustajnenie s podstielaným ležoviskom s hlbokou
podstielkou, narastajúcou podstielkou a plochým pristielaným ležoviskom; výkaly, moč
a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja z kŕmiska a ležoviska.
Nepodstielané ustajnenie je voľné ustajnenie v nepodstielaných ležoviskových boxoch alebo
kotercové s roštovou podlahou; výkaly a moč sa odstraňujú do skladovacích nádrží vo
forme hnojovice (tekutý hnoj).
Ovce a kozy sú ustajnené v skupinovom koterci na hlbokej podstielke; výkaly, moč a slama
sa odstraňujú vo forme maštaľného hnoja.
Kone sú ustajnené v individuálnych boxoch s podstielkou; maštaľ je odkanalizovaná rovnako
ako pri kravách.
Hydina sa chová v klietkach s produkciou hnojovice alebo voľným chovom hydiny v halách,
pričom sa podstiela hlbokou podstielkou, ktorá spolu s trusom tvorí maštaľný hnoj.
Králiky sa chovajú v klietkach; produkujú maštaľný hnoj, ktorý obsahuje ich exkrementy
s veľmi malým množstvom slamy od samíc v čase okotenia.
Sušeným trusom sa rozumie trus vysušený na 40 % sušiny.
Splašková voda je voda z dojárne a z čistenia dojacieho zariadenia.
Špecifická hmotnosť maštaľného hnoja 800 kg/m3.
Špecifická hmotnosť hnojovice a močovky 1 020 kg/m3.
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Príloha č. 2
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Zakázané obdobia
Pre kvapalné hospodárske
hnojivá, a akékoľvek
hnojivá z chovu hydiny
a drobných zvierat,
kvapalné hnojivé látky
s organicky viazaným
dusíkom a priemyselné
hnojivá s obsahom dusíka

OP

TTP

C

od 5. októbra – do15. februára

A, B

od 20.októbra – do 15. februára

C

od 1. novembra – do15. februára
priemyselné hnojivá
od 5. októbra – do 15. februára
od 15. novembra – do 15. februára

A, B
Pre tuhé hospodárske
OP/TTP
hnojivá a tuhé hnojivé
látky s organický viazaným
dusíkom

C

priemyselné hnojivá
od 20. októbra – do 15. februára
od 15. novembra – do 15. februára
od 30. novembra – do 15. februára

A, B

Príloha č. 3
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Potreba živín (N, P, K) na jednu tonu úrody hlavného produktu a zodpovedajúceho
množstva vedľajšieho produktu
Plodina
Zberový
Odber živín produktu [kg/t]
produkt
dusík (N)
fosfor (P)
draslík (K)
Obilniny
pšenica ozimná
zrno + slama
23,0
4,1
13,6
jačmeň ozimný
zrno + slama
22,5
4,3
16,0
jačmeň jarný
zrno + slama
21,3
4,3
13,3
raž ozimná
zrno + slama
21,0
4,7
17,0
triticale
zrno + slama
24,1
4,8
18,4
ovos
zrno + slama
25,1
5,6
24,6
kukurica na zrno
zrno + slama
27,5
5,0
25,0
Strukoviny
hrach
zrno + slama
50,5
5,1
23,3
peluška
sója
zrno + slama
68,0
8,5
28,2
Technické plodiny
repka ozimná a jarná
sem. + slama
45,4
9,3
42,5
slnečnica
sem. + zvyšky
11,0
60,0
55
ľan priadny
sem. +z vyšky
46,5
10,6
46,4
Okopaniny - zemiaky
zemiaky skoré
hľuzy
3,0
0,5
4,4
zemiaky ostatné
hľuzy
3,5
0,5
4,5
Okopaniny - repa
cukrová repa
buľvy
4,8
0,6
5,2
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kŕmna repa
čakanka
Poľná zelenina
Kapusta hlávková
biela
Kapusta hlávková
červená
Kapusta obyčajná
karfiolová
Kapusta obyčajná
kelová - kel hlávkový
Kapusta obyčajná
ružičková - kel
ružičkový
Kapusta obyčajná
kalerábová – kaleráb
Kapusta obyčajná
špargľová - brokolica
Kapusta pekinská
Rajčiak jedlý
Paprika ročná
Uhorka siata
Ľuľok baklažánový –
baklažán
Melón cukrový
Tekvica obyčajná
pravá
Dyňa červená
Mrkva obyč. siata
Petržlen záhradný
Zeler voňavý buľvový
Cesnak cibuľový –
cibuľa kuchynská
Cesnak pórový – pór
Šalát siaty hlávkový
Špenát siaty
Kŕmne plodiny
silážna kukurica
obilniny na zeleno
strukovinovoobilninové miešanky
Ďatelinoviny
ďatelina
lucerna
Vinice-priemerný

+skrojky
buľvy
+skrojky
koreň +
skrojky
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2,5

0,3

2,9

2,5

0,3

2,9

3,57

0,57

3,57

5,40

0,70

5,80

4,00

0,70

4,00

3,00

0,48

3,00

30,0

4,00

30,0

5,00

1,75

6,50

5,60

1,20

6,60

3,30
2,75
2,70
1,67
2,90

0,70
0,38
0,40
0,67
0,30

3,30
3,00
3,00
2,33
4,15

3,16
1,80

0,36
0,60

4,15
2,60

3,66
4,00
2,20
6,50

0,44
1,67
0,40
1,00

5,53
6,67
4,00
8,50

2,67

0,67

3,33

4,00
2,20
4,75

0,88
0,40
0,75

4,15
4,00
4,00

zelená hmota
zelená hmota
zelená hmota

3,0
3,5
3,5

0,4
0,6
0,6

2,5
4,3
4,3

zelená hmota
zelená hmota
hrozno + listy

6,5
6,0
6,5

0,7
0,6
1,6

3,2
5,0
7,7
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odber živín
Chmelnice-priemerný
odber živín
Ovocie
jablká a hrušky
slivky
marhule
broskyne
čerešne a višne
ríbezle a egreše
maliny
jahody
Trávy a ďatelinotrávy
ďatelinotráva
trávy na ornej pôde
lúky a pasienky
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+ drevo
hlávky

90,0

17,5

83,0

plody
plody
plody
plody
plody
plody
plody
plody

0,7
4,0
4,0
3,0
5,0
7,7
7,7
7,7

0,1
0,7
0,6
0,7
0,6
1,1
1,1
1,1

1,3
5,8
5,0
7,5
5,0
3,6
3,6
3,6

zelená hmota
zelená hmota
zelená hmota

6,1
3,9
4,0

0,7
0,6
0,7

3,2
3,9
3,5

Príloha č. 4
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok

Hovädzí
dobytok
Krava
mliekového
typu
Teľa do 6
mesiacov
Jalovica do 1
roka
Jalovica 1-2
roky
Jalovica nad
2 roky
Býk vo
výkrme
Ošípané
Prasnica
pripúšťaná
a prasná
Prasnica
vysokoprasná
a dojčiaca

výkaly
[kg]

moč spolu
[kg] [kg]

Nepodstielané
hnojovica

Priem. živá
hmotnosť
[kg]

Kotercové
maštaľný hnoj

Kategória

Produkcia disponibilného dusíka za rok [kg]
Odkanalizovaná
maštaľ
Boxové
maštaľný hnoj

Produkcia dusíka

maštaľný
hnoj

močovka

98,00

55,48

26,56

76,24

81,71 88,20

6,02

14,24

9,57

3,79

12,05

12,73 12,81

250

21,35 16,06

37,41

22,37

10,12

29,43

32,17 33,67

440

36,14 28,11

64,24

37,53

17,71

50,23

53,66 57,82

550

45,99 34,13

80,12

46,28

21,50

62,83

66,93 72,11

360

31,21 22,08

53,29

32,48

13,91

39,97

46,81 47,96

180

6,62 15,90

22,52

9,42

10,81

18,32 19,14

180

9,03 23,49

32,52

14,08

15,97

27,24 27,64

650
105

55,85 42,16
8,21
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Odstavča
Ošípaná
v predvýkrme
Ošípaná vo
výkrme
Prasnička
a kanec
v odchove
Kanec
Ovce
Bahnica
s jahňaťom
60 dní
Jahnička
a baran do 1
roka
Jahnička
a baran nad 1
rok
Baran
Kozy
Koza
s kozičkou 60
dní
Kozička
a cap do 1
roka
Cap
Kone

14

0,80

2,14

2,94

1,37

1,45

2,57

2,50

30

1,41

4,27

5,68

2,48

2,90

4,87

4,82

75

3,61

8,54

12,15

4,87

5,81

9,66 10,33

4,62 10,91
7,43 17,56

15,53
24,98

6,04
10,21

7,42
11,94

12,15 13,20
20,04 21,24

100
200

55

13,34

10,42

22

3,75

2,97

3,38

40
70

6,83
12,41

5,32
9,72

6,14

50

13,34

10,42

26
65

4,44
12,41
65,0

3,48
9,72

35,77

29,20

Hydina
Sliepky nosnica
brojler
Morka plemenná
brojler
Kačica plemenná
brojler
Hus plemenná
brojler
Králiky
Králik chovný
brojler

Vysvetlivky:
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36,82

18,40
Podstielané Klietky Klietky
maštaľný
sušenie
hnojovica trusu
hnoj

0,79
0,44

0,565
0,313

0,670 0,552

1,10
0,73

0,795
0,530

0,934 0,769

1,08
0,73

0,776
0,522

1,44
0,92

1,060
0,669
Klietky
maštaľný
hnoj

1,90
1,19

1,341
0,839
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Produkciou dusíka sa rozumie fyziologická produkcia dusíka.
V maštaľnom hnoji je zahrnutý aj dusík zo štandardného množstva podstielky.
Disponibilná produkcia dusíka v maštaľnom hnoji je uvedená so stratou vzniknutou
v maštali a pri skladovaní pri hovädzom dobytku, ovciach, kozách a koňoch 25 %, pri
ošípaných, hydine a králikoch 30 %.
Disponibilná produkcia dusíka v hnojovici je uvedená so stratou vzniknutou v maštali a pri
skladovaní pri hovädzom dobytku, ovciach, kozách a koňoch 10 %, pri ošípaných, hydine
a králikoch 15 %.
V odkanalizovanej maštali pre hovädzí dobytok a kone 30 %, v maštali pre ošípané 20 %
dusíka obsiahnutom v moči sa zachytí v maštaľnom hnoji. Zvyšok dusíka obsiahnutý
v moči odtečie v močovke do močovkovej skladovacej nádrže.
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Príloha č. 5
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Obsah živín v hospodárskych hnojivách, upravenom čistiarenskom kale
a organických a organicko-minerálnych hnojivách
Hnojivo
Maštaľný hnoj – hovädzí dobytok, ošípané
Maštaľný hnoj – hydina
Maštaľný hnoj - ovčí
Maštaľný hnoj - konský
Maštaľný hnoj – zmiešaný ovčí a konský
Ovčí trus
Konský trus
Hydinový trus
Močovka, hnojovka
Hnojovica hovädzieho dobytka (7,5% sušiny)
Hnojovica ošípaných (5% sušiny)
Hnojovica hydiny (10% sušiny)
Separovaná hnojovica HD - kvapalná zložka
Separovaná hnojovica HD - tuhá zložka
Separovaná hnojovica ošípaných - kvapalná
zložka
Separovaná hnojovica ošípaných - tuhá zložka
Kompost z maštaľného hnoja
Kompost z odpadovej biomasy
Iné hnojivá s organicky viazaným dusíkom

dusík (N)
4,2
13
7,6
5
6
8
5,8
17
2,5
3
5
15
2,5
0,5
4,2
0,8
7
7

Obsah živín [kg/t]
fosfor (P) draslík (K)
1,1
5,0
4,4
5,8
1,3
5,8
1,1
5
1,2
5,3
3,0
7,0
2,8
5,0
6,5
6,6
0,0
3,7
0,7
4,2
1,3
1,9
2,8
4,2
0,5
3,8
0,2
0,4
1,0
1,7
0,3
0,2
1,7
2,1
1,7
2,1
Podľa výsledkov analýz
aplikovaného produktu

Príloha č. 6
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Využiteľnosť živín z hospodárskych a organických hnojív [%]
Hnojivo

1. rok

2. rok

N P K N P K
Maštaľný hnoj

30 25 40 20 20 35

Hnojovica HD

50 25 40 20 10 20

Hnojovica ošípaných

50 25 40 20 10 20

Hnojovica hydiny

50 25 40 20 10 20

Hydinový trus

30 25 40 20 20 35

Močovka

60 - 80 -

Kompost z maštaľného hnoja alebo biomasy

30 25 40 20 20 35

Slama strukovín a olejnín

40 40 50 20 20 30

Slama obilnín a kukurice

30 30 40 20 20 30

-

-
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Špecifická hmotnosť hospodárskych hnojív
Špecifická hmotnosť 1 m3
[t]
0,80

Strata počas skladovania
[%]
30

Hnojovica

1,02

10

Močovka

1,02

10

Hnojivo
Maštaľný hnoj

Príloha č. 7
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Limitná dávka dusíka pri jednotlivých plodinách
Plodina
Pšenica
ozimná
Jačmeň
ozimný
Jačmeň jarný
Raž ozimná
Ovos siaty
Triticale
Kukurica na
zrno
Kukurica na
siláž
Cukrová repa
Repka olejná
Slnečnica
ročná
Zemiakyneskoré
Zemiakyskoré
VRK-seno
Strukoviny

Nízky výnos
úroda
max.
[t/ha]
dávka N
[kg/ha]
do 3,0
80

Stredný výnos
úroda
max.
[t/ha]
dávka N
[kg/ha]
3,0-5,0
110

Vysoký výnos
úroda
max.
[t/ha]
dávka N
[kg/ha]
5,0-9,0
190

do 3,5

80

3,5-5,0

110

5,0-9,0

170

do 3,0
do 3,0
do 3,0
do 3,5
do 6,0

75
73
87
80
165

3,0-4,5
3,0-5,0
3,0-5,0
3,5-6,0
6,0-7,5

95
95
105
115
190

4,5-7,0
5,0-7,0
5,0-6,0
6,0-7,5
7,5-11,0

130
140
150
190
240

do 40

130

40-50

150

50,0-60,0

175

do 45
do 2,0
do 2,0

216
110
80

45-60
2-3
2,0-3,0

252
150
100

60-70
3,0-5,0
3,0-5,0

280
220
120

do 25

120

25-35

155

35-45

190

do 15

60

15-20

80

nad20

100

Zelenina
Mrkva
do 25
obyčajná siata
Kapusta
do 32
hlávková
biela
Kapusta
do 25
obyčajná
kelová

60
štart.dávka
40

90
štart.dávka
47

120
štart.dávka
55

104

25-40

160

40-80

240

114

32-50

170

50-100

285

75

25-32

95

32-45

135
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Karfiol
Brokolica
Reďkovka
Kaleráb
Kel ružičkový
Chren
Fazuľa
záhradná
Hrach siaty
záhradný
Zeler
Petržlen
Cesnak
Rajčiak jedlý
Paprika ročná
Uhorka siata
Melón
cukrový
Dyňa červená
Tekvica
Baklažán
Šalát
hlávkový
Cibuľa
Pór
Cvikla
Špenát
Špargľa
Štiavel-šoška
Kapusta
pekinská
Paprika
koreninová
Kukurica
cukrová
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do 15
do 10
do 5
do 10
do 8
do 3
do 1

60
56
25
50
40
18
12

15-25
10-20
5-15
10-20
8-15
3-6
1-2

100
112
75
100
75
36
24

25-40
20-35
15-25
20-32
15-25
6-10
2-4

160
190
125
160
100
60
48

do 1,5

18

1,5-2,5

30

2,5-5

60

do 15
do 10
do 14
do 26
do 15
do 10
do 8

97
22
60
77
40
16
25

15-25
10-20
14-20
26-35
15-25
10-50
8-12

160
44
86
96
66
80
37

25-40
20-35
20-30
35-60
25-40
50-90
12-15

240
77
125
160
107
150
47

do 10
do 10
do 10
do 9

36
40
29
20

10-20
10-20
10-20
9-16

72
80
58
35

20-40
20-40
20-30
16-25

144
160
87
55

do 15
do 25
do 12
do 5
do 3
do 4
do 27

40
100
50
24
60
23
89

15-25
25-35
12-20
5-14
3-5
4-10
27-42

66
130
85
65
100
48
130

25-45
35-45
20-30
14-20
5-9
10-20
42-70

120
160
130
95
180
96
200

do 8

38

8-12

57

12-18

86

do 3

30

3-6

60

6-12

120

Uvedené dávky dusíka sa v rámci systému bilančného hnojenia znižujú o hodnoty
využiteľného anorganického dusíka v pôde (Nmin) a o hodnotu využiteľného dusíka
z aplikovaného organického hnojiva.
Príloha č. 8
k zákonu č. 136/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ
ÚNIE
1. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2;
Ú. v. ES L 375, 31.12.1991) v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003),
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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v.
EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej
bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 011, 15. 1.
2002) v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ
L 218, 13.8.2008),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ
L 188, 18. 7. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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