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402
ZÁKON
z 20. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním
a o postavení jeho sudcov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993
Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999 Z. z., zákona
è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 324/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 546/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 71/2008 Z. z., zákona
è. 520/2008 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 114/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 331/2014
Z. z. a zákona è. 353/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ten istý navrhovate¾ doruèí Ústavnému súdu
v jeden deò desa a viac návrhov na zaèatie konania,
tvoria tieto návrhy hromadný návrh..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
2. Za § 21 sa vkladá § 22, ktorý znie:
§ 22
Ak o to úèastník konania poiada, Ústavný súd mu
doruèuje vetky písomnosti elektronicky pod¾a osobitného predpisu7a) upravujúceho elektronickú podobu
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, prièom v takom prípade sa monos elektronického doruèovania
vzahuje na vetky elektronické úradné dokumenty
vrátane rozhodnutí Ústavného súdu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) 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..

3. Doterají text § 26 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pri prerokovaní návrhov na zaèatie konania tvoriacich hromadný návrh postupuje Ústavný súd tak,

aby bola zachovaná plynulos prerokovania návrhov na
zaèatie konania aj v iných veciach..
4. V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Návrhy
na zaèatie konania, ktoré tvoria hromadný návrh, sa
pride¾ujú priebene tak, aby bola zachovaná plynulos
pride¾ovania ostatných podaní..
5. Doterají text § 31a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 4, ktoré znejú:
(2) Ustanovenia osobitného predpisu7a) upravujúceho elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci sa pouijú aj na konania pod¾a tretej èasti
druhej hlavy prvého a piateho a siedmeho a pätnásteho oddielu.
(3) Vytváranie, aktualizáciu a zruovanie platnosti
elektronického formulára pre elektronický úradný dokument na úèely konania pod¾a tohto zákona vykonáva
Ústavný súd.
(4) Ak z technických dôvodov nie je Ústavný súd objektívne schopný vykona právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky, je oprávnený vykona tento
úkon aj inak ako elektronicky..
6. § 33 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Rozhodnutia Ústavného súdu v konaniach zaèatých na základe hromadných návrhov v skutkovo
a právne obdobných veciach môu obsahova zjednoduené odôvodnenie, v ktorom Ústavný súd iba poukáe na svoje skorie rozhodnutie v skutkovo a právne obdobnej veci toho istého navrhovate¾a obsahujúce
riadne odôvodnenie..
7. § 35 znie:
§ 35
(1) Konanie pred Ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) V konaní o sanostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb pod¾a èl. 127 ústavy, ak ide o skutkovo a právne obdobné veci, o ktorých u Ústavný súd
v minulosti rozhodol a v ktorých navrhovate¾ nebol
úspený, uloí Ústavný súd uznesením navrhovate¾ovi
povinnos zaplati súdny poplatok za jedenástu a kadú ïaliu sanos, ktorá bola tým istým navrhovate¾om podaná na Ústavnom súde v jednom kalendárnom
roku. Ak je v jednom podaní obsiahnutých viacero vecí,
s ktorými sa fyzická osoba alebo právnická osoba obracia na Ústavný súd pod¾a èl. 127 ústavy, povauje sa na
úèely vyrubenia súdneho poplatku kadá z týchto vecí
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za samostatnú sanos. Proti uzneseniu, ktorým bola
uloená povinnos zaplati súdny poplatok, nemono
poda opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím
orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na
uplatòovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike
povinnos v konaní pred Ústavným súdom znovu preskúma u prijaté rozhodnutie Ústavného súdu. Ak
Ústavný súd vydá nesprávne rozhodnutie o poplatkovej
povinnosti, takéto rozhodnutie zruí alebo zmení aj bez
návrhu, a to aj po nadobudnutí jeho právoplatnosti.
(3) Ústavný súd v uznesení pod¾a odseku 2 urèí navrhovate¾ovi lehotu na zaplatenie súdneho poplatku.
Súdny poplatok sa platí na úèet Kancelárie a je ho moné zaplati potovým poukazom alebo prevodom z úètu
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(4) Ak navrhovate¾ súdny poplatok v lehote urèenej
Ústavným súdom nezaplatí, Ústavný súd uznesením
konanie zastaví. Proti uzneseniu o zastavení konania
pre nezaplatenie súdneho poplatku nemono poda opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím orgánu
medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatòovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnos
v konaní pred Ústavným súdom znovu preskúma u
prijaté rozhodnutie Ústavného súdu. Právoplatnosou
uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnos uloená uznesením
pod¾a odseku 2 zaniká.
(5) Súdny poplatok sa bez krátenia pod¾a osobitného
predpisu8c) vráti, ak ho zaplatil ten, kto ho nebol povinný plati alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho
rozhodnutia Ústavného súdu o poplatkovej povinnosti.
Súdny poplatok sa vráti aj v prípade zastavenia konania. V iných prípadoch sa súdny poplatok nevracia.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci
to nevyluèuje, pouijú sa na vyberanie súdnych poplatkov primerane ustanovenia osobitného predpisu o súdnych poplatkoch.8c).

Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky 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., zákona
è. 273/2015 Z. z. a zákona è. 390/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Príloha Sadzobník súdnych poplatkov sa dopåòa èasou V, ktorá vrátane nadpisu znie:
V. Poplatky v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Poloka 33
Za jedenástu a kadú ïaliu sanos pod¾a èl. 127
Ústavy Slovenskej republiky podanú tým istým navrhovate¾om a doruèenú Ústavnému súdu Slovenskej republiky v jednom kalendárnom roku ............... 30 eur.
Zníenie poplatku pod¾a § 6 ods. 4 sa nepouije..

Poznámka pod èiarou k odkazu 8c znie:

8c) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov..

Strana 4491

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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403
ZÁKON
z 25. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 170/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 172/2011 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
è. 306/2012 Z. z., zákona è. 74/2013 Z. z., zákona
è. 153/2013 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona
è. 77/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenom an), ktoré znie:
an) prijíma oznámenia o zloení a oznaèovaní výivových doplnkov a nových potravín pod¾a osobitných
predpisov,12d) ktoré sa umiestòujú na trh..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12d znie:

12d) Èl. 9 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h), j), i), k) a ods. 2, èl. 10
ods. 1 a èl. 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní
informácií o potravinách spotrebite¾om, ktorým sa menia
a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1924/2006 a (ES) è. 1925/2006 a ktorým sa zruuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS,
smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES
a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v.
EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
§ 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júla 2007 è. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca poiadavky na potraviny na osobitné výivové úèely a na výivové doplnky (oznámenie è. 370/2007 Z. z.)..

2. V § 5 sa odsek 5 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) na svojom webovom sídle bezodkladne informuje
obyvate¾stvo, ktoré je zásobované z individuálnej dodávky vody s priemernou dennou produkciou menej
ako 10 m3, alebo ktorú vyuíva menej ako 50 osôb,
ak voda nie je dodávaná v rámci obchodnej èinnosti
ani vo verejnom záujme, o
1. monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode
a o opatreniach, ktoré je moné prija na ochranu
zdravia,
2. primeraných pouèeniach, ak existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ¾udské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody..

3. V § 7 písm. e) sa slová h) a m) nahrádzajú slovami g) a l).
4. V § 13 ods. 4 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a m) sa oznaèujú ako písmená g) a l).
5. V § 13 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) doklad prísluného stavebného úradu o uívaní
stavby na posudzovaný úèel, ak ide o konanie pod¾a
odseku 4..
6. V § 41 ods. 13 sa slová § 13 ods. 4 písm. k) nahrádzajú slovami § 13 ods. 4 písm. j).
7. V § 47 ods. 3 úvodná veta a písmeno a) znejú:
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vyrábajú alebo dováajú stavebné výrobky, sú
povinné
a) zabezpeèi monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a jeho hodnotenie,.
8. V § 47 ods. 3 písm. d) sa vypúajú slová alebo
v pitnej vode.
9. V § 47 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
10. V § 52 sa odsek 1 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) predklada úradu verejného zdravotníctva oznámenie o zloení a oznaèovaní výivových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deò jeho umiestnenia na trh..
11. V § 57 ods. 42 písm. k) sa slová pod¾a § 52 ods. 1
písm. m) alebo písm. n) nahrádzajú slovami pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. m), n) alebo písm. q).
12. Za § 63e sa vkladá § 63f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 63f
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2016
Konania o návrhoch na umiestòovanie nových potravín a výivových doplnkov na trh zaèaté a právoplatne
neskonèené pred 1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a
právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2015..
13. Príloha è. 9 sa dopåòa bodmi 26 a 27, ktoré znejú:
26. Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra
2013, ktorou sa stanovujú poiadavky na ochranu
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zdravia obyvate¾stva vzh¾adom na rádioaktívne
látky obsiahnuté vo vode urèenej na ¾udskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).
27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L183, 12. 7. 2002)
v znení smernice Komisie 2006/37/ES z 30. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 94, 1. 4. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008
z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008),
nariadenia Komisie (ES) è. 1170/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) è. 1161/2011 zo 14. novembra
2011 (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) è. 119/2014 zo 7. februára 2014 (Ú. v.
EÚ L 39, 8. 2. 2014) a nariadenia Komisie (EÚ)
2015/414 z 12. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 68,
13. 3. 2015)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z.,
122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z.,
154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z.,
506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z.,
152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z.,
182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z.,
262/2014 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z.,
335/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z.,
40/2015 Z. z. zákona è. 79/2015 Z. z.,
120/2015 Z. z., zákona è. 128/2015 Z. z.,
129/2015 Z. z., zákona è. 247/2015 Z. z.,
253/2015 Z. z., zákona è. 259/2015 Z. z.,
262/2015 Z. z., zákona è. 273/2015 Z. z. a
387/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

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
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
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150 písmeno h) znie:
h) vykonanie skúky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúky36b) ............... 30 eur.
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2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos sa v poloke 150 za
písmeno aa) vkladá písmeno ab), ktoré znie:
ab) oznámenie o zloení a oznaèovaní výivových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestòujú na trh .............................................. 50 eur.
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Doterajie písmena ab) a ah) sa oznaèujú ako písmená ac) a ai).
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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404
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným
pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 311/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.
a zákona è. 547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Informaèno-technickými prostriedkami na úèely
tohto zákona sú najmä elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné
prostriedky a zariadenia alebo ich súbory pouívané
utajeným spôsobom na
a) vyh¾adávanie, otváranie, skúmanie a vyhodnocovanie
potových zásielok2) a iných dopravovaných zásielok,
b) získavanie obsahu správ prenáaných prostredníctvom elektronických komunikaèných sietí3) vrátane
odpoèúvania telefónnej komunikácie,
c) vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových alebo iných záznamov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 5 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 2 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách..

2. V § 2 ods. 4 sa za slová informaèno-technických
prostriedkov vkladajú slová pod¾a odseku 1 písm. b).
3. V § 2 ods. 7 sa za slovo nesmie vkladajú slová
ma v drbe ani.
4. V § 3 ods. 1 prvá veta znie: Informaèno-technický
prostriedok mono poui len vtedy, ak je to v demokratickej spoloènosti nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a zahraniènopolitických záujmov tátu, bezpeènosti a obrany
tátu, získavanie informácií zo zahranièných zdrojov,
predchádzanie a objasòovanie trestnej èinnosti alebo
na ochranu práv a slobôd iných a ak dosiahnutie tohto
úèelu inak by bolo neúèinné alebo podstatne saené;
informaèno-technické prostriedky mono v pôsobnosti
Slovenskej informaènej sluby a Vojenského spravodajstva poui aj mimo územia Slovenskej republiky
v rozsahu úloh pod¾a osobitných predpisov.5a).

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) §
è.
§
è.

2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
46/1993 Z. z. v znení zákona è. 151/2010 Z. z.
2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
198/1994 Z. z..

5. V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová miesto jeho pouitia, vkladajú slová ak to povaha veci umoòuje,.
6. V § 4a odsek 1 znie:
(1) Na rozhodovanie o pouití informaèno-technických prostriedkov pod¾a tohto zákona je vecne prísluný krajský súd; to neplatí, ak ide o vec patriacu do
pôsobnosti pecializovaného trestného súdu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
7. V § 4a ods. 2 sa vypúajú slová písm. b).
8. V § 7 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripája sa tento text: to neplatí, ak ide
o postúpenie záznamu alebo jeho kópie v rámci spolupráce spravodajských sluieb s orgánmi iných tátov
obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými
organizáciami pod¾a osobitného predpisu6a) a tie na
úèely jeho jazykového prekladu, odtajnenia vrátane
jeho deifrovania alebo dekódovania, ak osoba, ktorej
sa má záznam alebo jeho kópia takto poskytnú, podpíe vyhlásenie o mlèanlivosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 1 ods. 3 a § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 1 ods. 2 a § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z..

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
(1) Kontrolu pouívania informaèno-technických
prostriedkov vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na úèely výkonu kontroly zriaïuje komisiu na kontrolu pouívania informaèno-technických
prostriedkov (ïalej len komisia). Komisia sa skladá
z predsedu komisie a ïalích siedmich èlenov komisie.
Funkcia èlena komisie je èestnou a neplatenou funkciou. Èlenovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezávislí.
(2) iestich èlenov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi èlenov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Slovenskej informaènej sluby, èlenov
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Vojenského spra-
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vodajstva a èlenov výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpeènos, a to dvoch èlenov
z kadého z uvedených výborov, a to tak, aby zo zvolených èlenov komisie traja boli zástupcami navrhnutými politickými stranami alebo politickými hnutiami,
ktoré majú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky,
a traja zástupcami navrhnutými politickými stranami
alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie
vo vláde Slovenskej republiky, a súèasne, aby predseda
komisie bol zástupcom navrhnutým politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky.
(3) Ïalích dvoch èlenov komisie volí Národná rada
Slovenskej republiky spomedzi kandidátov na èlenov
komisie, ktorých predkladá Národnej rade Slovenskej
republiky predseda výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre obranu a bezpeènos, po predchádzajúcej dohode s predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Slovenskej informaènej sluby a predsedom
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Vojenského spravodajstva.
(4) Èlenom komisie voleným pod¾a odseku 3 môe
by len obèan Slovenskej republiky, ktorý je drite¾om
platného osvedèenia Národného bezpeènostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami
stupòa utajenia Prísne tajné, dosiahol vek 40 rokov,
vykonával funkciu sudcu, prokurátora, prísluníka
spravodajskej sluby alebo Policajného zboru alebo inú
funkciu, povolanie alebo zamestnanie v oblasti právnej
a bezpeènostnej teórie a praxe alebo medzinárodných
vzahov a diplomacie najmenej 10 rokov a má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
(5) Èlenstvo v komisii zaniká
a) zánikom mandátu poslanca alebo zánikom èlenstva
vo výbore pod¾a odseku 2,
b) skonèením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky,
c) doruèením písomného oznámenia o vzdaní sa èlenstva v komisii predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky,
d) odvolaním èlena komisie Národnou radou Slovenskej republiky,
e) smrou èlena komisie alebo vyhlásením èlena komisie za màtveho.
(6) Kontrolu pouívania informaèno-technických prostriedkov vykoná komisia raz roène, kedyko¾vek
z vlastného podnetu alebo z podnetu výboru pod¾a odseku 2, alebo na základe podnetu obèana Slovenskej
republiky, ak sa domnieva, e sa informaèno-technické
prostriedky pouívajú voèi nemu. Rokovanie komisie je
neverejné.
(7) Èlenovia komisie sú pri výkone kontroly oprávnení
a) poadova prístup do osobitnej evidencie informaèno-technických prostriedkov za urèené obdobie,
ktorú je na tento úèel orgán tátu povinný vies v listinnej podobe,
b) poadova od orgánu tátu na nahliadnutie zápisnicu o znièení záznamu,

Èiastka 110

c) vstupova spoloène v sprievode prísluníka prísluného orgánu tátu do urèeného chráneného priestoru orgánu tátu, v ktorom sa nachádza osobitná evidencia pod¾a písmena a) a zápisnica pod¾a
písmena b),
d) vyadova súèinnos orgánu tátu potrebnú na vykonanie kontroly,
e) robi si poznámky, výpisy a odpisy vrátane výpisov
a odpisov z osobitnej evidencie pod¾a písmena a) a zo
zápisnice o znièení záznamu do poznámkového zoita na vyhotovovanie výpisov na prácu s utajovanými
písomnosami pre oznaèený stupeò utajenia v chránených priestoroch orgánu tátu a tento zoit uchováva v osobitnom bezpeènostnom úschovnom objekte v týchto priestoroch,
f) poui informácie a údaje výluène na vyhotovenie
protokolu o výsledku tej kontroly, poèas ktorej ich
získali.
(8) V osobitnej evidencii pod¾a odseku 7 písm. a) je
orgán tátu povinný vies údaje o druhu informaèno-technického prostriedku, èase trvania pouitia informaèno-technického prostriedku a o totonosti obèana
Slovenskej republiky, voèi ktorému sa informaèno-technický prostriedok pouil na území Slovenskej
republiky, vyhodnotenie pouitia informaèno-technického prostriedku a dôvody na jeho pouitie; to neplatí, ak sa informaèno-technický prostriedok pouil
v rámci spolupráce orgánu tátu s orgánmi iných tátov obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami pod¾a osobitného predpisu.6a)
(9) Osobitnú evidenciu pod¾a odseku 7 písm. a) tvorí
a) iados,
b) súhlas a ïalí súhlas,
c) informácia o priebehu pouitia informaèno-technického prostriedku,
d) informácia o ukonèení pouívania informaèno-technického prostriedku vrátane predèasného ukonèenia pouívania informaèno-technického prostriedku,
e) zápisnica o znièení záznamu.
(10) Èlenovia komisie sú pri výkone kontroly povinní
a) vopred oznámi príslunému orgánu tátu predmet,
úèel a èas trvania kontroly, preukáza sa poverením
na vykonanie kontroly spolu s dokumentom preukazujúcim ich totonos; ak by oznámenie pred zaèatím kontroly mohlo vies k zmareniu úèelu kontroly,
treba tak urobi najneskôr pri zaèatí kontroly,
b) dodriava opatrenia na úseku ochrany utajovaných
skutoèností vzahujúce sa na chránené priestory
a reimové opatrenia chránených priestorov vydané
orgánom tátu,
c) prerokova s vedúcim orgánu tátu protokol o výsledku kontroly a o tomto prerokovaní vyhotovi zápisnicu.
(11) Orgán tátu je povinný pred kadým výkonom
kontroly vykona pouèenie èlenov komisie o povinnosti
zachováva mlèanlivos o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutoènosti a o následkoch neoprávnenej manipulácie s nimi a predloi týmto èlenom vyhlásenie o mlèanlivosti na podpis. Orgán tátu
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je tie povinný prija vetky opatrenia zamerané na
ochranu informácií o pouití informaèno-technického
prostriedku pri spravodajskej èinnosti zameranej na
získavanie informácií zo zahranièných zdrojov pod¾a
osobitného predpisu,8a) ako aj na ochranu informácií,
ktorých vyzradenie by viedlo k ohrozeniu zahraniènopolitických alebo zahranièno-ekonomických záujmov
Slovenskej republiky alebo práv a právom chránených
záujmov tretej strany vrátane práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv
a dohôd, ktorými je Slovenská republika alebo orgán
tátu viazaný, ako aj z nich vyplývajúcich medzinárodných záväzkov.
(12) Vedúci orgánu tátu je povinný do desiatich pracovných dní nasledujúcich po dni doruèenia iadosti
komisie poskytnú komisii vetky vyiadané informácie o pouití informaèno-technických prostriedkov
v rozsahu pod¾a odseku 8; poèas svojej neprítomnosti
je povinný urèi osobu, ktorá v jeho zastúpení splní
túto povinnos.

§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z..

10. V § 9 ods. 1 sa slová správu výboru povereného
kontrolovaním pouitia informaèno-technických prostriedkov o stave ich pouitia nahrádzajú slovami
správy výborov pod¾a § 8a ods. 2 o stave pouitia
informaèno-technických prostriedkov, slová správy
predkladanej sa nahrádzajú slovami správ predkladaných a slovo Správou sa nahrádza slovom Správami.
11. V § 9 ods. 3 sa slová výboru povereného pod¾a
odseku 1 nahrádzajú slovami výboru pod¾a § 8a
ods. 2.
12. V § 9 ods. 4 sa za slovo výboru vkladajú slová
pod¾a § 8a ods. 2.
13. Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(13) O výsledku kontroly vypracuje komisia protokol
o výsledku kontroly, ktorý následne predloí príslunému výboru pod¾a odseku 2 spolu so zápisnicou o jeho
prerokovaní s vedúcim orgánu tátu.
(14) Ak prísluný výbor pod¾a odseku 2 na základe prerokovania protokolu o výsledku kontroly zistí skutoènosti, ktoré odôvodòujú podozrenie z poruenia tohto zákona pri pouití informaèno-technického prostriedku,
informuje o tomto podozrení predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky; tento protokol zároveò predloí generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.
(15) Ustanovením odseku 6 nie je dotknuté právo domáha sa súdnej ochrany alebo inej právnej ochrany..

§ 11
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Osobitnú evidenciu pod¾a § 8a ods. 7 písm. a), ktorá
obsahuje údaje o informaèno-technických prostriedkoch pouitých po 1. januári 2016, je orgán tátu povinný vytvori do 31. marca 2016 a vedúci orgánu tátu
je povinný túto evidenciu predloi po uplynutí tejto lehoty na najbliie rokovanie prísluného výboru pod¾a
§ 8a ods. 2..
Èl. II

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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405
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 352/2012 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) podmienky porovnate¾nosti poplatkov,
c) podmienky presunu platobného úètu,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená d) a h).
2. V § 1 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája
èiarka a tieto slová: vydávanie elektronických peòazí,
spravovanie elektronických peòazí a na spätnú výmenu elektronických peòazí intitúciou elektronických
peòazí.
3. V § 1 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: okrem § 38 ods. 3 a 6 a § 44a a 44c.
4. V § 2 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: okrem § 38 ods. 3 a 6 a § 44b a 44f.
5. V § 2 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 44d ods. 5 neustanovuje
inak..
6. V § 2 ods. 30 písm. b) sa za slová úplné stredné
vzdelanie vkladajú slová s maturitou.
7. § 2 sa dopåòa odsekmi 36 a 39, ktoré znejú:
(36) Slubami viazanými na platobný úèet sa na
úèely tohto zákona rozumejú platobné sluby a vetky
sluby súvisiace so zriadením, vedením a zruením
platobného úètu vrátane vykonávania platobných operácií pod¾a § 1 ods. 3 písm. g), prekroèenia a povoleného
preèerpania.
(37) Prekroèením sa na úèely tohto zákona rozumie
automaticky prijaté preèerpanie, pri ktorom poskytovate¾ platobných sluieb, ktorý je verite¾om, umoòuje
spotrebite¾ovi disponova s peòanými prostriedkami
nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom úète
spotrebite¾a alebo nad rámec dohodnutého povoleného
preèerpania.

(38) Povoleným preèerpaním sa na úèely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovate¾ platobných sluieb, ktorý je verite¾om, umoòuje spotrebite¾ovi disponova s peòanými prostriedkami nad
rámec aktuálneho zostatku jeho platobného úètu.
(39) Poplatkom sa na úèely tohto zákona rozumie
suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách
vrátane sankcií platených spotrebite¾om poskytovate¾ovi platobných sluieb..
8. V § 31 ods. 5 sa písmeno d) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. poplatky za sluby viazané na platobný úèet vo
forme dokumentu s informáciami o poplatkoch
pod¾a § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov
za sluby viazané na platobný úèet spotrebite¾a
(ïalej len výpis poplatkov) pod¾a § 44b a poskytnutie informácií pod¾a § 44c spotrebite¾ovi..
9. V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Výpovedná lehota zaèína plynú dòom doruèenia iadosti
o presun platobného úètu odovzdávajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb, ak ide o zruenie platobného úètu pri presune platobného úètu pod¾a § 44d..
10. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre pouívate¾a
platobných sluieb bezplatné. Poskytovate¾ovi platobných sluieb sa zakazuje poadova od pouívate¾a platobných sluieb úhradu poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s vypovedaním rámcovej zmluvy..
11. § 34 sa dopåòa písmenami c) a d), ktoré znejú:
c) pouíva pri uzatváraní rámcovej zmluvy so spotrebite¾om a pri obchodných informáciách a reklamných informáciách pre spotrebite¾a tandardizovanú
terminológiu uvedenú v zozname sluieb viazaných
na platobný úèet, ktorý vypracúva pod¾a tohto zákona Národná banka Slovenska (ïalej len zoznam);
v dokumente s informáciami o poplatkoch a vo výpise poplatkov môe poskytovate¾ platobných sluieb
pouíva vlastné oznaèenia poplatkov len v súlade
so tandardizovanou terminológiou zoznamu,
d) vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska
výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie o poskytovaných slubách viazaných na platobný úèet
a poplatkoch za tieto sluby na úèely § 44a; táto povinnos sa nevzahuje na poskytovate¾a platobných
sluieb, ktorým je tátna pokladnica..

Èiastka 110

Zbierka zákonov è. 405/2015

12. V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 6,
ktoré znejú:
(3) Dokument s informáciami o poplatkoch za sluby viazané na platobný úèet musí by krátky, samostatný, formulovaný jasne, zrozumite¾ne s pouitím
nezmenenej ve¾kosti písma, ktorá je èitate¾ná, a to aj
pri vyhotovení èierno-bielej rozmnoeniny, v tátnom
jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovate¾
platobných sluieb a spotrebite¾ dohodnú, a musí obsahova
a) na prvej strane názov Dokument s informáciami
o poplatkoch ,
b) v hornej èasti prvej strany ved¾a názvu symbol pre
oznaèenie dokumentu s informáciami o poplatkoch,
c) vyhlásenie poskytovate¾a platobných sluieb, e obsahuje poplatky za najtypickejie sluby viazané na
platobný úèet a e informácie pred uzatvorením
rámcovej zmluvy a informácie, ktoré obsahuje rámcová zmluva o vetkých slubách viazaných na platobný úèet, sa uvádzajú v iných zrozumite¾ne oznaèených dokumentoch,
d) druh poskytovaných sluieb viazaných na platobný
úèet pod¾a zoznamu s uvedením výky poplatku za
jednotlivé sluby,
e) poplatky v mene euro alebo v mene, na ktorej sa poskytovate¾ platobných sluieb a spotrebite¾ dohodnú,
f) informáciu o práve spotrebite¾a na poskytnutie slovníka tandardizovanej terminológie.
(4) Slovník tandardizovanej terminológie, ktorý je
formulovaný jasne, zrozumite¾ne, nezavádzajúco a netechnickým jazykom, obsahuje najmä výklad jednotlivých pojmov uvedených v zozname.
(5) Ak poskytovate¾ platobných sluieb ponúka dve
sluby alebo viac sluieb viazaných na platobný úèet
súèasne ako súèas balíka sluieb, v dokumente pod¾a
odseku 3 sa uvedie
a) poplatok za celý balík sluieb,
b) poplatky za sluby viazané na platobný úèet zahrnuté v balíku sluieb a mnostvo sluieb,
c) poplatok za kadú slubu, ktorá presahuje mnostvo sluieb zahrnuté do poplatku za balík sluieb.
(6) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný sprístupni dokument pod¾a odseku 3 a slovník tandardizovanej terminológie bezplatne na svojom webovom
sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch; na iados spotrebite¾a poskytovate¾ platobných sluieb poskytne dokument pod¾a odseku 3 bezplatne v listinnej
podobe alebo na trvanlivom médiu.23).
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
13. Za § 44 sa vkladajú § 44a a 44f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
Porovnate¾nos poplatkov
za sluby viazané na platobný úèet
§ 44a
Zoznam
(1) Národná banka Slovenska vypracúva a kadé tyri roky aktualizuje zoznam s pouitím tandardizova-
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nej terminológie pod¾a osobitných predpisov upravujúcich tandardizovanú terminológiu sluieb viazaných
na platobný úèet.
(2) Národná banka Slovenska zabezpeèuje zverejnenie informácií umoòujúcich porovnate¾nos poplatkov
za sluby viazané na platobný úèet vetkých poskytovate¾ov platobných sluieb. Na úèel pod¾a prvej vety
zverejòuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle
a) zoznam,
b) dátum aktualizácie zoznamu,
c) informácie o poplatkoch za sluby viazané na platobný úèet od jednotlivých poskytovate¾ov platobných sluieb na území Slovenskej republiky,
d) kritériá, na základe ktorých sa poplatky porovnávajú,
e) postup pre nahlasovanie nesprávnych informácií
uvedených v zozname.
(3) Informácie zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 2 sú formulované
jasne, zrozumite¾ne, v tátnom jazyku a s pouitím
tandardizovanej terminológie zoznamu. Prístup k zoznamu na webovom sídle Národnej banky Slovenska je
bezplatný.
§ 44b
Výpis poplatkov
(1) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný poskytnú spotrebite¾ovi, s ktorým uzatvoril rámcovú
zmluvu, výpis poplatkov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Výpis poplatkov sa poskytuje v listinnej podobe vdy, keï o to spotrebite¾ poiada.
(2) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný bezplatne poskytnú spotrebite¾ovi výpis poplatkov pod¾a
dohody so spotrebite¾om, najmenej raz roène.
(3) Výpis poplatkov vyhotoví poskytovate¾ platobných sluieb na základe informácií o svojich poplatkoch a úrokových sadzbách. Výpis poplatkov obsahuje
tandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname. Výpis poplatkov musí by formulovaný jasne a zrozumite¾ne s pouitím nezmenenej ve¾kosti písma, ktorá je
èitate¾ná, s ¾ahko pochopite¾nými slovami v tátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovate¾
platobných sluieb a spotrebite¾ dohodnú.
(4) Výpis poplatkov obsahuje najmä
a) na prvej strane názov Výpis poplatkov za sluby viazané na platobný úèet spotrebite¾a,
b) v hornej èasti prvej strany ved¾a názvu symbol pre
oznaèenie výpisu poplatkov,
c) názov poskytovate¾a platobných sluieb, sídlo poskytovate¾a platobných sluieb, meno, priezvisko
spotrebite¾a a èíslo platobného úètu spotrebite¾a,
d) oznaèenie obdobia, na ktoré sa výpis poplatkov vzahuje,
e) poplatky v mene, v ktorej je vedený platobný úèet,
alebo v mene, na ktorej sa poskytovate¾ platobných
sluieb a spotrebite¾ dohodnú, v èlenení na
1. poplatok za jednotlivo poskytnutú slubu viazanú na platobný úèet, ko¾kokrát bola táto sluba
vyuitá poèas prísluného obdobia a celkovú
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sumu poplatkov za jednotlivú slubu za prísluné
obdobie; ak sú sluby viazané na platobný úèet
poskytované v balíku sluieb, vo výpise poplatkov
sa uvedie ko¾kokrát bol poplatok za balík sluieb
úètovaný poèas prísluného obdobia, kadá ïalia sluba viazaná na platobný úèet, ktorá presahuje mnostvo sluieb zahrnuté do balíka sluieb, a celková suma poplatkov za balík sluieb
a kadú ïaliu slubu viazanú na platobný úèet,
ktorá presahuje mnostvo sluieb zahrnuté do
balíka sluieb,
2. celkovú sumu poplatkov za sluby viazané na platobný úèet za prísluné obdobie,
f) pouité úrokové sadzby na platobnom úète a celkovú sumu úrokov pripísanú na platobný úèet alebo
odpísanú z platobného úètu poèas prísluného obdobia,
g) odkaz na dokument s informáciami o poplatkoch,
h) odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska,
na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za
sluby viazané na platobný úèet.
§ 44c
Platobné úèty v balíku sluieb
s ïalím produktom alebo slubou
Ak poskytovate¾ platobných sluieb poskytuje platobný úèet ako súèas balíka sluieb spolu s iným produktom alebo platobnou slubou, ktoré nie sú viazané
na platobný úèet, poskytovate¾ platobných sluieb je
povinný informova spotrebite¾a pred uzatvorením
rámcovej zmluvy o monosti uzatvori rámcovú zmluvu
súvisiacu s platobnou slubou aj samostatne a poskytnú spotrebite¾ovi informácie o poplatkoch spojených
s kadým produktom a kadou slubou ponúkanou
v balíku sluieb, ktorú mono kúpi samostatne.
§ 44d
Presun platobného úètu
(1) Presunom platobného úètu sa na úèely tohto zákona rozumie presun informácií týkajúcich sa vetkých úhrad alebo niektorých úhrad, vetkých inkás
alebo niektorých inkás vykonávaných na platobnom
úète na základe iadosti spotrebite¾a o presun platobného úètu od odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb k prijímajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb. Presunom platobného úètu môe by aj
prevod finanèných prostriedkov z platobného úètu
spotrebite¾a vedeného u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb na platobný úèet vedený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, a to so
zruením platobného úètu alebo bez zruenia platobného úètu spotrebite¾a u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, ak odsek 12 neustanovuje
inak.
(2) Odovzdávajúcim poskytovate¾om platobných sluieb sa na úèely tohto zákona rozumie poskytovate¾
platobných sluieb s miestom podnikania na území
Slovenskej republiky, ktorý odovzdáva prijímajúcemu
poskytovate¾ovi platobných sluieb informácie potrebné na presun platobného úètu.

Èiastka 110

(3) Prijímajúcim poskytovate¾om platobných sluieb
sa na úèely tohto zákona rozumie poskytovate¾ platobných sluieb s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý prijíma od odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb informácie potrebné na
presun platobného úètu.
(4) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný poskytova presun platobného úètu za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak platobné sluby súvisiace s presunom platobného úètu poskytuje v rámci
svojej podnikate¾skej èinnosti.
(5) Pri presune platobného úètu sa za spotrebite¾a
vdy povauje aj osoba, ktorá v èase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných sluieb zamestnáva menej ako desa osôb a ktorej roèný obrat alebo celková roèná bilanèná hodnota nepresahuje 2 000 000
eur.
(6) Presun platobného úètu je povinný vykona prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb na základe písomnej iadosti spotrebite¾a o presun platobného úètu,
ktorý má vedený u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb. Presun platobného úètu sa vykoná,
len ak ide o platobné úèty vedené v rovnakej mene.
Presun platobného úètu je bezodplatný, ak odsek 13
neustanovuje inak.
(7) iados o presun platobného úètu doruèí spotrebite¾ v listinnej podobe osobne alebo potou v dvoch vyhotoveniach prijímajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb. iados o presun platobného úètu
doruèovaná potou musí obsahova úradné osvedèenie
pravosti podpisu. iados o presun platobného úètu
môe poda spotrebite¾ v elektronickej podobe, ak je
podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,27) a ak
to umoòujú technické monosti prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb. Ak je viacero majite¾ov
platobného úètu, iados o presun platobného úètu
musí obsahova písomný súhlas vetkých majite¾ov
platobného úètu. iados o presun platobného úètu
musí by vyhotovená v tátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodnú prijímajúci poskytovate¾
platobných sluieb a spotrebite¾. Vzor tlaèív pouívaných na podávanie a vykonávanie iadosti o presun
platobného úètu a podrobnosti o postupe pri presune
platobného úètu a s tým súvisiace poskytovanie informácií ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(8) Súèasou iadosti o presun platobného úètu
môe by súhlas spotrebite¾a
a) pre prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb
na vykonanie jednotlivých úkonov pod¾a odsekov 19
a 21,
b) pre odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb na vykonanie jednotlivých úkonov pod¾a odseku 20,
c) na informovanie pre platite¾ov inkasa alebo príjemcov inkasa, najmä zmeny údajov platobného úètu
spotrebite¾a, ak také informovanie iada spotrebite¾
v iadosti o presun platobného úètu,
d) na prevod finanèných prostriedkov alebo zostatku
finanèných prostriedkov.
(9) V iadosti o presun platobného úètu spotrebite¾
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urèí dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu alebo inkasá vykonáva u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, najskôr 20 pracovných dní odo
dòa prijatia riadnej a úplnej iadosti o presun platobného úètu prijímajúcim poskytovate¾om platobných
sluieb, ak sa prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb a spotrebite¾ nedohodnú inak. Ak spotrebite¾ poiada prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb
o informovanie platite¾ov uskutoèòujúcich úhrady na
platobný úèet spotrebite¾a, spotrebite¾ v iadosti o presun platobného úètu urèí dátum, od ktorého môu platitelia uskutoèòova úhrady na platobný úèet spotrebite¾a, najskôr 20 pracovných dní odo dòa prijatia
riadnej a úplnej iadosti o presun úètu prijímajúcim
poskytovate¾om platobných sluieb, ak sa prijímajúci
poskytovate¾ platobných sluieb a spotrebite¾ nedohodnú inak. Dátum zruenia trvalých príkazov na
úhradu a inkás a ukonèenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás u odovzdávajúceho poskytovate¾a
platobných sluieb predchádza dòu, keï sa u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb zaènú vykonáva trvalé príkazy na úhradu a inkasá a od ktorého
môu platitelia uskutoèòova úhrady na platobný úèet
spotrebite¾a alebo od ktorého môu príjemcovia predklada platobné príkazy na inkaso z platobného úètu
spotrebite¾a.
(10) Ak iados o presun platobného úètu nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb spotrebite¾a na jej doplnenie do
desiatich pracovných dní od doruèenia výzvy spotrebite¾ovi. Ak spotrebite¾ nedoplní iados o presun platobného úètu v lehote pod¾a prvej vety, prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb iados o presun platobného
úètu zamietne a bezodkladne informuje spotrebite¾a
o dôvodoch zamietnutia presunu platobného úètu. Poèas lehoty na doplnenie iadosti o presun platobného
úètu lehoty súvisiace s presunom platobného úètu
a výpovedná lehota neplynú. Ak je výzva na doplnenie
iadosti pod¾a prvej vety odoslaná, po zaslaní iadosti
pod¾a odseku 19 odovzdávajúcemu poskytovate¾ovi
platobných sluieb prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb oznámi odovzdávajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb informáciu o výzve na doplnenie
pod¾a prvej vety. Výpovedná lehota opätovne zaène plynú dòom doruèenia doplnenia iadosti spotrebite¾om
prijímajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb,
o èom upovedomí prijímajúci poskytovate¾ platobných
sluieb odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných
sluieb. Ak v dôsledku doplnenia iadosti nie je moné
dodra dátumy urèené pod¾a odseku 9, prijímajúci
poskytovate¾ informuje spotrebite¾a o najbliom dátume, ku ktorému mono vykona presun platobného
úètu.
(11) Spotrebite¾ môe poiada o presun toho istého
platobného úètu len u jedného prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb. Ak spotrebite¾ poiada o presun toho istého platobného úètu u viacerých prijímajúcich poskytovate¾ov platobných sluieb, odovzdávajúci
poskytovate¾ platobných sluieb príjme iados o presun platobného úètu, ktorá prila v poradí ako prvá.
O odmietnutí presunu platobného úètu a dôvodoch odmietnutia presunu platobného úètu informuje kadé-
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ho prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, od
ktorého prila iados o presun platobného úètu po prijatí prvej iadosti o presun platobného úètu, a spotrebite¾a.
(12) Presun základného bankového produktu24b) alebo platobného úètu so základnými funkciami24c) sa
uskutoèní len so súèasným vypovedaním rámcovej
zmluvy spotrebite¾a k základnému bankovému produktu alebo k platobnému úètu so základnými funkciami u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných
sluieb. Presun platobného úètu na platobný úèet, ktorý je základným bankovým produktom alebo platobným úètom so základnými funkciami, sa uskutoèní len
so súèasným vypovedaním rámcovej zmluvy k platobnému úètu spotrebite¾a u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb. Ustanovenia prvej a druhej
vety sa nevzahujú na presun platobného úètu spotrebite¾a pod¾a odseku 5.
(13) Ak spotrebite¾ poiada odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb o prevod finanèných prostriedkov na úèet zriadený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, odovzdávajúci poskytovate¾
platobných sluieb prevedie finanèné prostriedky, ak
tomu nebránia záväzky spotrebite¾a k platobnému
úètu, ktorý sa presúva, v deò urèený spotrebite¾om
v iadosti o presun platobného úètu, najskôr 20 pracovných dní odo dòa prijatia riadnej a úplnej iadosti
o presun platobného úètu prijímajúcim poskytovate¾om platobných sluieb, ak sa odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb a spotrebite¾ nedohodnú inak.
Ak spotrebite¾ poiada odovzdávajúceho poskytovate¾a
platobných sluieb o prevod zostatku finanèných prostriedkov na úèet zriadený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb, odovzdávajúci poskytovate¾
platobných sluieb prevedie finanèné prostriedky, ak
tomu nebránia záväzky spotrebite¾a k platobnému
úètu, ktorý sa presúva, v deò ukonèenia výpovednej
lehoty pri vypovedaní rámcovej zmluvy u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb. Prevod finanèných prostriedkov alebo zostatku finanèných prostriedkov sa vykoná v mene euro, ak sa odovzdávajúci
poskytovate¾ a spotrebite¾ nedohodnú inak. Ak sa prevod finanèných prostriedkov alebo zostatku finanèných prostriedkov vykoná v inej mene ako mene euro,
taký prevod môe by odplatný.
(14) Ak má spotrebite¾ na platobnom úète záväzky,
ktoré bránia prevodu finanèných prostriedkov, odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb o týchto
záväzkoch bezodkladne informuje spotrebite¾a. Ak
spotrebite¾ v lehote urèenej odovzdávajúcim poskytovate¾om platobných sluieb neodstráni túto prekáku,
odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb neprevedie finanèné prostriedky a informuje spotrebite¾a
o dôvodoch odmietnutia prevodu finanèných prostriedkov.
(15) Ak má spotrebite¾ na platobnom úète záväzky,
ktoré bránia zrueniu platobného úètu, odovzdávajúci
poskytovate¾ platobných sluieb o týchto záväzkoch
bezodkladne informuje spotrebite¾a. Ak spotrebite¾
v lehote urèenej odovzdávajúcim poskytovate¾om platobných sluieb neodstráni túto prekáku, odovzdáva-
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júci poskytovate¾ platobných sluieb platobný úèet nezruí a informuje spotrebite¾a o dôvodoch odmietnutia
zruenia platobného úètu.
(16) Odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb
nezruí vydané platobné prostriedky k platobnému
úètu poèas presunu platobného úètu, ak ide o presun
platobného úètu so zruením platobného úètu; tým nie
je dotknuté zablokovanie platobných prostriedkov
z dôvodov pod¾a § 28 ods. 2.
(17) Ak spotrebite¾ poiada prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb o informovanie platite¾ov uskutoèòujúcich úhrady na platobný úèet spotrebite¾a
o údajoch platobného úètu spotrebite¾a vedeného
u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb
a o dátume, od ktorého môu vykonáva príkazy na
úhradu na platobný úèet spotrebite¾a, spotrebite¾ musí
v iadosti o presun platobného úètu uvies kontaktné
údaje platite¾ov.
(18) Ak spotrebite¾ poiada prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb o informovanie len niektorých
príjemcov inkasa spotrebite¾a o údajoch platobného
úètu spotrebite¾a vedeného u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb a o dátume, od ktorého môu
príjemcovia predklada platobné príkazy na inkaso
z platobného úètu spotrebite¾a, spotrebite¾ musí v iadosti o presun platobného úètu uvies kontaktné údaje
len týchto príjemcov inkasa.
(19) V lehote dvoch pracovných dní odo dòa nasledujúceho po prijatí úplnej a riadnej iadosti o presun platobného úètu je prijímajúci poskytovate¾ platobných
sluieb povinný zasla iados o presun platobného
úètu odovzdávajúcemu poskytovate¾ovi platobných
sluieb a v súlade s touto iadosou ho poiada o
a) predloenie informácií
1. o úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov,
2. najmä o type ochrany platobného úètu spotrebite¾a voèi inkasu, o referencii mandátu na inkaso
a o jedineènom identifikátore príjemcu inkasa, ak
ide o inkaso v eurách,
3. o úhradách a inkasách vrátane cezhranièných so
splatnosou po dni presunu platobného úètu
spotrebite¾a,
4. o prichádzajúcich úhradách a inkasách, ktoré sa
vykonali na platobnom úète spotrebite¾a v posledných 13 mesiacoch; informácie sa predloia aj
spotrebite¾ovi, ak o to poiada,
b) ukonèenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás ku dòu urèenému v iadosti o presun platobného úètu, ak odovzdávajúci poskytovate¾ platobných
sluieb neposkytuje systém automatického presmerovania prichádzajúcich úhrad a inkás na platobný
úèet spotrebite¾a vedený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb,
c) zruenie trvalých príkazov na úhradu a inkás s úèinnosou odo dòa urèeného v iadosti o presun platobného úètu,
d) prevedenie finanèných prostriedkov na platobný
úèet zriadený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb v deò urèený spotrebite¾om pod¾a § 44d
ods. 13, ak tomu nebránia záväzky spotrebite¾a
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k platobnému úètu vedeného u odovzdávajúceho
poskytovate¾a platobných sluieb,
e) zruenie platobného úètu dòom uplynutia výpovednej lehoty.
(20) Odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb
je, v súlade so iadosou o presun platobného úètu, povinný
a) zasla do piatich pracovných dní odo dòa nasledujúceho po doruèení iadosti prijímajúcemu poskytovate¾ovi platobných sluieb informácie pod¾a odseku 19 písm. a),
b) ukonèi prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás
na platobnom úète s úèinnosou ku dòu urèenému
v iadosti o presun platobného úètu, ak odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb neposkytuje
systém na automatické presmerovanie trvalých príkazov na úhradu a inkás na platobný úèet, ktorý má
spotrebite¾ zriadený u prijímajúceho poskytovate¾a
platobných sluieb,
c) zrui trvalé príkazy na úhradu a inkasá s úèinnosou odo dòa urèeného v iadosti o presun platobného úètu,
d) previes finanèné prostriedky na úèet zriadený u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb v deò
urèený spotrebite¾om pod¾a odseku 13, ak tomu nebránia záväzky spotrebite¾a k platobnému úètu vedeného u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb,
e) zrui platobný úèet dòom uplynutia výpovednej lehoty.
(21) Prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb je
povinný do piatich pracovných dní odo dòa prijatia informácií pod¾a odseku 20 a v súlade so iadosou o presun platobného úètu
a) zriadi trvalé príkazy na úhradu a inkasá a vykonáva ich odo dòa urèeného v iadosti o presun platobného úètu, ak to umoòujú technické monosti prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb,
b) nastavi typ ochrany platobného úètu voèi inkasu
tak, aby bolo moné realizova inkasá odo dòa urèeného v iadosti o presun platobného úètu,
c) informova spotrebite¾a o právach spotrebite¾a týkajúcich sa inkasa24d) zmluvne dohodnutým spôsobom,
d) informova so súhlasom spotrebite¾a platite¾ov
uskutoèòujúcich úhrady na platobný úèet spotrebite¾a o údajoch platobného úètu spotrebite¾a vedeného u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb a o dátume, od ktorého môu vykonáva príkazy
na úhradu na tento platobný úèet spotrebite¾a, a pole im kópiu iadosti o presun platobného úètu od
spotrebite¾a len v èasti, ktorá sa týka dotknutého
platite¾a,
e) informova so súhlasom spotrebite¾a príjemcov pouívajúcich inkaso na zúètovanie finanèných prostriedkov z tohto platobného úètu spotrebite¾a
o údajoch platobného úètu spotrebite¾a vedeného
u prijímajúceho poskytovate¾a platobných sluieb
a o dátume, od ktorého môu príjemcovia predklada platobné príkazy na inkaso z platobného úètu
spotrebite¾a, a pole im kópiu iadosti o presun platobného úètu od spotrebite¾a len v èasti, ktorá sa
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týka dotknutého príjemcu inkasa; prijímajúcim poskytovate¾om platobných sluieb doruèenú zmenu
mandátu na inkaso je príjemca inkasa povinný akceptova a udelený súhlas platite¾a s takým odpísaním je príjemca inkasa povinný upravi pod¾a obsahu zmeny mandátu na inkaso odo dòa uvedeného
spotrebite¾om v iadosti o presun platobného úètu.
(22) Ak odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb príjme platobný príkaz na inkaso pred dátumom
zruenia trvalých príkazov na úhradu alebo inkás
u odovzdávajúceho poskytovate¾a platobných sluieb,
je povinný vykona taký platobný príkaz na inkaso
a následne oznámi túto skutoènos prijímajúcemu
poskytovate¾ovi platobných sluieb. Ak spotrebite¾
poiadal o postup pod¾a odseku 20 písm. b), odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb bezodkladne po
vykonaní takého príkazu ukonèí prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás.
(23) Ak prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb
nemá informácie potrebné na splnenie úkonov pod¾a
odseku 21 písm. d) alebo písm. e) a odovzdávajúci poskytovate¾ platobných sluieb neposkytol tieto informácie v súlade so iadosou o presun platobného úètu,
vyzve prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb
spotrebite¾a na doplnenie informácií potrebných na vykonanie úkonov pod¾a odseku 21 písm. d) alebo
písm. e). Ak by z dôvodu nedostatku informácií na splnenie povinností pod¾a odseku 21 písm. d) alebo
písm. e) nebolo moné dodra dátumy uvedené v iadosti o presun platobného úètu, prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb informuje spotrebite¾a o najbliom monom dátume, od ktorého sa na platobnom úète
spotrebite¾a u prijímajúceho poskytovate¾a platobných
sluieb budú vykonáva úhrady a inkasá. Ak spotrebite¾ do desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy na doplnenie iadosti o presun platobného úètu neoznámi prijímajúcemu poskytovate¾ovi informácie
pod¾a odseku 21 písm. d) alebo písm. e), alebo informácie nie sú dostaèujúce, prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb nevykoná poadované úkony a oznámi
dôvody neukonèenia presunu platobného úètu spotrebite¾ovi v èasti presunu platobného úètu pod¾a odseku 21 písm. d) alebo písm. e) .
(24) Ak prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb
nemá súhlas spotrebite¾a vyplývajúci zo iadosti o presun platobného úètu na informovanie platite¾ov pod¾a
odseku 21 písm. d), môe tieto informácie poskytnú
platite¾om spotrebite¾. Prijímajúci poskytovate¾ platobných sluieb je povinný poskytnú spotrebite¾ovi údaje
o jeho platobnom úète na úèely poskytnutia informácií
pod¾a odseku 21 písm. d).
§ 44e
Cezhranièné zriaïovanie platobného úètu
(1) Ak si spotrebite¾ chce zriadi platobný úèet u poskytovate¾a platobných sluieb v inom èlenskom táte,
môe poiada o spoluprácu pri zriaïovaní tohto platobného úètu poskytovate¾a platobných sluieb, u ktorého má vedený platobný úèet. iados o spoluprácu
podáva spotrebite¾ v listinnej podobe osobne alebo potou. iados o spoluprácu doruèovaná potou, musí

Strana 4503

obsahova úradné osvedèenie pravosti podpisu. iados
o spoluprácu môe poda spotrebite¾ v elektronickej podobe, ak je podpísaná zaruèeným elektronickým
podpisom27) a ak to umoòujú technické monosti poskytovate¾a platobných sluieb, v tátnom jazyku alebo
v inom jazyku, na ktorom sa poskytovate¾ platobných
sluieb a spotrebite¾ dohodnú. V iadosti o spoluprácu
musí by uvedený dátum, kedy poskytovate¾ platobných sluieb poskytne spotrebite¾ovi spoluprácu pod¾a
odsekov 2 a 3. Ak spotrebite¾ urèil dátum, ktorý je kratí ako es pracovných dní odo dòa nasledujúceho po
doruèení iadosti o spoluprácu, poskytovate¾ platobných sluieb poskytne poadovanú spoluprácu iesty
pracovný deò po doruèení iadosti o spoluprácu poskytovate¾ovi platobných sluieb.
(2) Poskytovate¾ platobných sluieb v súlade so iadosou o spoluprácu je povinný poskytnú spotrebite¾ovi informácie
a) o jeho úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov ku dòu podania iadosti o spoluprácu,
b) najmä o type ochrany platobného úètu spotrebite¾a
voèi inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedineènom identifikátore príjemcu inkasa, ak ide o inkaso v eurách,
c) o prichádzajúcich trvalých príkazoch na úhradu
a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom úète
spotrebite¾a v posledných 13 mesiacoch.
(3) Poskytovate¾ platobných sluieb v súlade so iadosou o spoluprácu je povinný
a) previes finanèné prostriedky z platobného úètu
spotrebite¾a na platobný úèet zriadený spotrebite¾om alebo ktorého je spotrebite¾ majite¾om u poskytovate¾a platobných sluieb v inom èlenskom táte,
ak iados o spoluprácu zahàòa údaje umoòujúce
identifikáciu poskytovate¾a platobných sluieb
v inom èlenskom táte a platobného úètu spotrebite¾a,
b) zrui platobný úèet spotrebite¾a.
(4) Na iados o spoluprácu sa pouijú primerane
ustanovenia § 44d ods. 5, 10, 13 a 16.
§ 44f
Spoloèné ustanovenia
k presunu platobného úètu
a cezhraniènému zriaïovaniu platobného úètu
(1) Vetky úkony súvisiace s presunom platobného
úètu pod¾a § 44d a cezhranièným zriaïovaním platobného úètu pod¾a § 44e sú pre spotrebite¾a bezplatné.
Vzájomná výmena informácií a spolupráca medzi prijímajúcim poskytovate¾om platobných sluieb a odovzdávajúcim poskytovate¾om platobných sluieb týkajúca sa presunu platobného úètu pod¾a § 44d
a cezhranièného zriaïovania platobného úètu pod¾a
§ 44e sú bezplatné.
(2) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný sprístupni informácie pod¾a odsekov 3 a 4 bezplatne na
svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch; na iados spotrebite¾a je povinný poskytnú
informácie pod¾a odsekov 3 a 4 bezplatne v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.
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(3) Informácie o postupe pri presune platobného
úètu musia obsahova
a) zoznam úkonov vykonávaných odovzdávajúcim poskytovate¾om platobných sluieb a prijímajúcim
poskytovate¾om platobných sluieb pri presune platobného úètu,
b) lehoty súvisiace s presunom platobného úètu,
c) informáciu o bezplatnosti presunu platobného úètu,
d) informácie poadované od spotrebite¾a potrebné na
presun platobného úètu,
e) postup pri mimosúdnom rieení sporov.
(4) Informácie o postupe pri cezhraniènom zriaïovaní platobného úètu musia obsahova
a) spôsob a formu podania iadosti o spoluprácu,
b) formy spolupráce pod¾a § 44e ods. 2 a 3,
c) lehoty súvisiace s cezhranièným zriaïovaním platobného úètu.
(5) Finanèná strata je peòané plnenie vrátane poplatkov a úrokov, ktoré spotrebite¾ musel uhradi tretím stranám a ktoré priamo súvisia s nedodraním povinností uvedených v § 44d a 44e poskytovate¾om
platobných sluieb pri presune platobného úètu. Poskytovate¾ platobných sluieb, ktorý finanènú stratu
spôsobil a ktorý nepreukáe opak, je povinný ju bezodkladne spotrebite¾ovi uhradi.
(6) Poskytovate¾ platobných sluieb nie je zodpovedný za finanènú stratu, ktorá bola spôsobená ványm
objektívnym dôvodom, ktorý poskytovate¾ platobných
sluieb nezapríèinil, nemohol predvída ani odvráti
alebo mu vyplýva z jeho zákonných povinností..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24b a 24d znejú:

24b) § 27c zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24c
) § 27d zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 405/2015
Z. z.
24d
) Èl. 5 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné poiadavky na úhrady a inkasá
v eurách a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení..

14. V § 64 ods. 6 prvá veta znie: Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie
niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, nepredloí iados pod¾a odsekov 3 a 4 alebo na základe získaných informácií o osobách pod¾a odseku 3 písm. b) nie
je presvedèená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti
z h¾adiska zabezpeèenia riadneho a obozretného riadenia platobnej intitúcie..
15. V § 66 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) pod¾a odseku 1 písm. f) je potrebné predloi návrh
rozhodnutia valného zhromadenia a návrh zmeny
stanov..
16. V § 68 ods. 4 sa za slovo pod¾a vkladajú slová
tohto zákona a.
17. V § 82 ods. 4 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
n) návrh zmluvy o vydávaní elektronických peòazí; ak
sú neoddelite¾nou súèasou zmluvy o vydávaní elektronických peòazí obchodné podmienky a sadzobník
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poplatkov, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov..
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno o).
18. V § 82 ods. 6 prvá veta znie: Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie niektorej
z podmienok uvedených v odseku 2 alebo na základe
získaných informácií o osobách pod¾a odseku 3
písm. b) nie je presvedèená alebo má pochybnosti o ich
vhodnosti z h¾adiska zabezpeèenia riadneho a obozretného riadenia intitúcie elektronických peòazí..
19. V § 96 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) truktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných pod¾a § 34 písm. d) poskytovate¾mi platobných sluieb, ako aj rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup
a miesto predkladania takých výkazov, hlásení,
správ alebo iných informácií vrátane metodiky na
ich vypracúvanie,
f) zoznam pod¾a § 44a..
20. V § 98 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9,
ktoré znejú:
(8) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu a Európsky orgán pre doh¾ad (Európsky orgán
pre bankovníctvo) kadé tyri roky o výsledkoch posúdenia a aktualizácie zoznamu.
(9) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu pravidelne, kadé dva roky o
a) dodriavaní ustanovení § 38 ods. 3, § 44a a 44b,
b) poète platobných úètov, ktoré boli presunuté pod¾a
§ 44d..
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 12.
21. Za § 101e sa vkladá § 101f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 101f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli 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) Národná banka Slovenska zverejní prvýkrát zoznam pod¾a § 44a do troch mesiacov po vydaní osobitných predpisov upravujúcich tandardizovanú terminológiu sluieb viazaných na platobný úèet.
(3) Ustanovenia § 38 ods. 3 a 6 a § 44a a 44c v znení
úèinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát pouijú do
troch mesiacov po zverejnení zoznamu Národnou bankou Slovenska. Kadú aktualizáciu zoznamu pod¾a
§ 44a sú poskytovatelia platobných sluieb povinní pouíva najneskôr do troch mesiacov od poslednej aktualizácie zoznamu Národnou bankou Slovenska.
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(4) Lehota pod¾a § 32 ods. 1 sa nepouije pri informovaní o zmene rámcovej zmluvy k 1. februáru 2016 v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným úètom so základnými funkciami.24c) Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný do 31. januára 2016
informova spotrebite¾a o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným úètom so základnými funkciami.24c)
(5) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu a Európsky orgán pre doh¾ad (Európsky orgán
pre bankovníctvo) pod¾a § 98 ods. 8 prvýkrát tyri roky
od zverejnenia zoznamu pod¾a odseku 2.
(6) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu pod¾a § 98 ods. 9 prvýkrát do 18. septembra
2018. .
22. Príloha sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnate¾nosti
poplatkov za platobné úèty, o presune platobných
úètov a o prístupe k platobným úètom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014)..
Èl. II
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
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., zákona è. 359/2015 Z. z. a zákona
è. 392/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 písm. s) a § 27c sa slovo bený vo vetkých
tvaroch nahrádza slovom platobný v príslunom tvare.
2. V § 5 písm. s) sa bod 2c. dopåòa bodom 2cc., ktorý
znie:
2cc. prostredníctvom platobnej karty,.
3. § 5 sa dopåòa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
ad) osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v èlenskom táte Európskej únie, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt pod¾a osobitných predpisov,13ma)
ae) platobným úètom so základnými funkciami (ïalej
len tandardný úèet) platobný úèet, ktorý obsahuje tieto bankové sluby súvisiace s platobným úètom:13mb)
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1. zriadenie, vedenie a zruenie platobného úètu,
2. vykonávanie platobných operácií
2a. vklad finanèných prostriedkov v hotovosti
v mene euro na platobný úèet,
2b. výber finanèných prostriedkov v hotovosti
v mene euro z platobného úètu,
2c. bezhotovostné prevody finanèných prostriedkov z platobného úètu alebo na platobný úèet
2ca. inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cb. úhradou vrátane trvalého príkazu na
úhradu,
2cc. prostredníctvom platobnej karty,
3. vydanie platobnej karty..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13ma a 13mb znejú:
13ma) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13mb
) § 2 ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z..

4. V § 27c ods. 1 písmená c) a d) znejú:
c) spotrebite¾ nemá ku dòu podania iadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke
a poboèke zahraniènej banky zriadený platobný
úèet okrem vkladového úètu,27fa) peòaného vkladu
potvrdeného vkladnou knikou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to
sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finanèných prostriedkov,
d) spotrebite¾ nemá ku dòu podania iadosti o poskytnutie základného bankového produktu èistý mesaèný príjem vyí ako 400 eur,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27fb sa vypúa.
5. V § 27c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak spotrebite¾ poiada poskytovate¾a platobných
sluieb, u ktorého má vedený platobný úèet, o zmenu
platobného úètu na základný bankový produkt, poskytovate¾ platobných sluieb je povinný túto zmenu vykona bezodkladne a bezplatne..
Doterajie odseky 3 a 14 sa oznaèujú ako odseky 4
a 15.
6. V § 27c odsek 4 znie:
(4) Spotrebite¾ si v období, poèas ktorého mu banka
alebo poboèka zahraniènej banky poskytuje základný
bankový produkt, nesmie zriadi iaden ïalí platobný
úèet okrem vkladového úètu, peòaného vkladu potvrdeného vkladnou knikou v banke a poboèke zahraniènej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou
alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finanèných prostriedkov..
7. V § 27c ods. 6 sa slová 14-násobok minimálnej
mzdy pod¾a odseku 1 písm. d) nahrádzajú slovami
5 600 eur.

Strana 4506

Zbierka zákonov è. 405/2015

8. V § 27c ods. 9 písm. a) sa vypúa slovo alebo.
9. V § 27c sa odsek 9 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) technických zariadení umoòujúcich vzdialený prístup k platobnému úètu..
10. § 27c sa dopåòa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
(16) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
bezplatne sprístupni informácie pod¾a odseku 16 na
webovom sídle banky a poboèky zahraniènej banky
a v prevádzkových priestoroch banky a poboèky zahraniènej banky; na iados spotrebite¾a sú povinné poskytnú informácie pod¾a odseku 17 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(17) Informácie o základnom bankovom produkte
musia obsahova
a) podmienky na poskytnutie základného bankového
produktu,
b) bankové sluby zahrnuté v základnom bankovom
produkte,
c) informáciu o výke poplatku,
d) informácie o mimosúdnom rieení sporov..
11. Za § 27c sa vkladajú § 27d a 27e, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 27d
Zriadenie platobného úètu
so základnými funkciami
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
poskytnú bankové sluby oprávnenej osobe v rozsahu
tandardného úètu, ak poskytujú v rámci svojho podnikania vetky bankové sluby tandardného úètu.
tandardný úèet poskytnú oprávnenej osobe na základe iadosti o zriadenie tandardného úètu, ak nie sú
splnené podmienky na jej zamietnutie pod¾a odseku 7.
(2) Oprávnenou osobou na úèely tohto zákona je
klient, ktorý je spotrebite¾om,27f) a je osobou s pobytom
v Európskej únii vrátane spotrebite¾a bez pobytu na
území Slovenskej republiky, iadate¾a o azyl a spotrebite¾a, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale
ktorého vyhostenie nie je moné z právnych dôvodov
alebo faktických dôvodov.27fba)
(3) Náleitosami iadosti pod¾a odseku 1 sú meno,
priezvisko, rodné èíslo, adresa pobytu oprávnenej osoby, èíslo a druh dokladu totonosti.73) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je èestné vyhlásenie oprávnenej
osoby o tom, e nemá zriadený iaden ïalí platobný
úèet13mb) v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
okrem vkladového úètu, peòaného vkladu potvrdeného vkladnou knikou alebo prijímania vkladov formou
sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou,
sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom
finanèných prostriedkov v banke a poboèke zahraniènej banky.
(4) Oprávnená osoba s poskytnutým tandardným
úètom si nesmie zriadi iadny ïalí platobný úèet
okrem vkladového úètu, peòaného vkladu potvrdeného vkladnou knikou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou,
sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom
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finanèných prostriedkov v banke a poboèke zahraniènej banky.
(5) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
zriadi tandardný úèet alebo zamietnu iados pod¾a
odseku 1 najneskôr do desiatich pracovných dní odo
dòa nasledujúceho po prijatí úplnej iadosti.
(6) Ak iados pod¾a odseku 1 nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve banka alebo poboèka zahraniènej
banky oprávnenú osobu na jej doplnenie do 30 kalendárnych dní od doruèenia výzvy oprávnenej osobe a pouèí oprávnenú osobu o dôsledkoch jej nedoplnenia.
(7) Banka a poboèka zahraniènej banky zamietnu
iados pod¾a odseku 1, ak
a) zriadenie tandardného úètu je v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b) oprávnená osoba má zriadený platobný úèet v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky, ktorý obsahuje
vetky bankové sluby tandardného úètu,
c) márne uplynie lehota pod¾a odseku 6.
(8) Ak banka alebo poboèka zahraniènej banky zamietne iados pod¾a odseku 1, bezplatne a bezodkladne písomne informuje oprávnenú osobu, ak poskytnutiu odôvodnenia zamietnutia iadosti pod¾a odseku 1
nebráni verejný poriadok, bezpeènos tátu alebo osobitný predpis, 21a) o
a) dôvodoch tohto zamietnutia,
b) postupe podávania sanosti proti zamietnutiu,
c) práve poda sanos Národnej banke Slovenska,
d) orgánoch mimosúdneho rieenia sporov,
e) kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(9) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
zriadi tandardný úèet oprávnenej osobe, ktorá má
platobný úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky, ktorý obsahuje bankové sluby tandardného
úètu, ak predloí potvrdenie o zruení tohto platobného úètu ku dòu, ktorý predchádza dòu, kedy má by
bankou alebo poboèkou zahraniènej banky zriadený
tandardný úèet. Potvrdenie o zruení platobného úètu
vydajú banka a poboèka zahraniènej banky bezodplatne.
(10) Ak spotrebite¾ zruí platobný úèet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom, a poiada o zriadenie tandardného úètu v tej istej banke alebo poboèke zahraniènej banky, táto banka alebo poboèka zahraniènej
banky nesmie taký hypotekárny úver poskytova za nevýhodnejích podmienok ako pred zruením platobného úètu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.
(11) Ak spotrebite¾ poiada poskytovate¾a platobných
sluieb, u ktorého má vedený platobný úèet, o zmenu
platobného úètu na tandardný úèet, poskytovate¾ platobných sluieb je povinný túto zmenu vykona bezodkladne a bezplatne.
(12) Ak má oprávnená osoba zriadený platobný úèet,
ktorý obsahuje tie isté bankové sluby ako tandardný
úèet, je banka alebo poboèka zahraniènej banky, u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný úèet, povinná raz roène preukázate¾ne informova oprávnenú osobu o monosti zriadenia tandardného úètu.
(13) Banka a poboèka zahraniènej banky sa môu dohodnú s oprávnenou osobou na poskytnutí sluieb
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alebo produktov k tandardnému úètu nad rámec platobných sluieb pod¾a § 5 písm. ae), za ktoré môu vybera poplatky.
(14) Zriadenie tandardného úètu banka a poboèka
zahraniènej banky nesmú podmieòova poskytnutím
ïalích sluieb alebo ponúkaním akcií27fbb) banky a poboèky zahraniènej banky, ak táto podmienka platí pre
vetkých jej klientov.
(15) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
v rámci tandardného úètu poskytnú bankové sluby
v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto veobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výka poplatku za
tandardný úèet.
(16) Banka a poboèka zahraniènej banky zruia poskytovanie tandardného úètu, ak preukázate¾ne zistia, e oprávnená osoba
a) pouívala platobný úèet v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b) nevykonala na platobnom úète platobnú operáciu
viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
c) poskytla nepravdivé informácie s cie¾om zriadenia
tandardného úètu,
d) nemá pobyt v Európskej únii alebo
e) má zriadený platobný úèet, ktorý obsahuje bankové
sluby tandardného úètu.
(17) Ak banka alebo poboèka zahraniènej banky zruí poskytovanie tandardného úètu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. b), d) a e), bezodkladne písomne a bezodplatne informuje oprávnenú osobu
o dôvodoch tohto zruenia najneskôr dva mesiace pred
nadobudnutím úèinnosti výpovede; to neplatí, ak poskytnutiu tohto odôvodnenia bráni verejný poriadok
alebo bezpeènos tátu. Zruenie tandardného úètu
na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. a)
a c) nadobúda úèinnos dòom vyhotovenia výpovede
rámcovej zmluvy o poskytnutí tandardného úètu.
(18) Banka a poboèka zahraniènej banky spolu s výpoveïou zo zmluvy o poskytovaní tandardného úètu
písomne a bezodplatne informujú oprávnenú osobu
o orgáne príslunom na rieenie podaní týkajúcich sa
výpovede tandardného úètu o mimosúdnom rieení
sporov a o kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(19) Oprávnená osoba môe vykonáva platobné operácie pod¾a § 5 písm. ae) druhého bodu v rámci èlenských tátov prostredníctvom
a) platobnej karty,
b) miesta, kde banka alebo poboèka zahraniènej banky
vykonáva svoju èinnos,
c) technických zariadení umoòujúcich vzdialený prístup k platobnému úètu, ak tieto banka a poboèka
zahraniènej banky poskytujú.
(20) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
kadoroène do 10. septembra prísluného kalendárneho roka predloi ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a) poète novo zriadených a zruených tandardných
úètov,
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b) poète zamietnutých iadostí pod¾a odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
c) výke poplatku za tandardný úèet so základnými
funkciami.
(21) Ministerstvo informuje Komisiu pravidelne, kadé dva roky o tandardnom úète v rozsahu informácií
pod¾a odseku 20.
(22) Národná banka Slovenska informuje Komisiu
pravidelne, kadé dva roky o poète bánk a poboèiek zahranièných bánk, ktoré poskytujú tandardný úèet.
(23) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
bezodplatne sprístupni informácie pod¾a odseku 24
na webovom sídle banky a poboèky zahraniènej banky
a v prevádzkových priestoroch banky a zahraniènej
banky; na iados spotrebite¾a sú banka a poboèka zahraniènej banky povinné poskytnú informácie bezodplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(24) Informácie o tandardnom úète so základnými
funkciami musia obsahova
a) bankové sluby tandardného úètu,
b) informáciu o výke poplatku,
c) dôvody zamietnutia iadosti pod¾a odseku 1,
d) informáciu o zákaze pod¾a odseku 14,
e) informácie o mimosúdnom rieení sporov.
§ 27e
Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné zaobchádza so spotrebite¾om, ktorý je osobou s pobytom
v Európskej únii, pri iadosti o platobný úèet alebo pri
prístupe k platobnému úètu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje aj diskriminácia z dôvodu tátnej
príslunosti alebo miesta pobytu spotrebite¾a, ktorý je
osobou s pobytom v Európskej únii..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27fba a 27fbc znejú:

27fba) § 81 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013
Z. z.
§ 65 Trestného zákona v znení neskorích predpisov.
27fbb
) § 2 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 659/2009 Z. z.
27fbc
) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov..

12. V § 37 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
pri uzatváraní kadej písomnej zmluvy o obchode,
okrem obchodu súvisiaceho s poskytovaním sluieb
viazaných na platobný úèet,33a) informova klienta
o výke roènej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu,
ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyadovaných bankou a poboèkou zahraniènej banky od
klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode; táto povinnos sa nevzahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy
o obchode. Ak ide o obchod súvisiaci s poskytovaním
sluieb viazaných na platobný úèet, je banka a poboèka
zahraniènej banky povinná informova klienta pod¾a
osobitného predpisu.33b)
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(3) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
poskytnú ministerstvu a Národnej banke Slovenska
údaje o odplatách vyadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov okrem údajov o poplatkoch za
sluby viazané na platobný úèet. 33a) Národná banka
Slovenska údaje pod¾a prvej vety zverejòuje na svojom
webovom sídle. Údaje o poplatkoch za sluby viazané
na platobný úèet poskytuje banka a poboèka zahraniènej banky pod¾a osobitného predpisu. 33c) .
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a a 33c znejú:

33a) § 2 ods. 36 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 405/2015 Z. z.
33b
) § 38 ods. 3 a 5 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 405/2015 Z. z.
33c
) § 34 písm. d) zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 405/2015 Z. z..

13. V § 91 sa odsek 4 dopåòa písmenom v), ktoré znie:
v) banky alebo poboèky zahraniènej banky na úèely
preverenia informácií pod¾a § 27c ods. 2 a § 27d
ods. 3 druhej vety..
14. Za § 122v sa vkladá § 122w, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122w
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli 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) Základný bankový produkt poskytnutý spotrebi-
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te¾ovi do 31. decembra 2015 sa povauje od 1. januára
2016 za základný bankový produkt pod¾a § 27c v znení
úèinnom od 1. januára 2016.
(3) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
poskytova základný bankový produkt pod¾a § 27c
v znení úèinnom od 1. januára 2016 a tandardný úèet
pod¾a § 27d najneskôr od 1. februára 2016.
(4) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
do 31. januára 2016 informova spotrebite¾a o zmene
rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým
produktom pod¾a § 27c v znení úèinnom od 1. januára
2016 a v súvislosti so tandardným úètom pod¾a § 27d.
Lehota na splnenie informaènej povinnosti pod¾a § 37
ods. 1 a pod¾a osobitného predpisu100) sa nepouije.
(5) Ministerstvo informuje Komisiu pod¾a § 27d
ods. 21 prvýkrát do 18. septembra 2018.
(6) Národná banka Slovenska informuje Komisiu
pod¾a § 27d ods. 22 prvýkrát do 18. septembra 2018..
Poznámka pod èiarou k odkazu 100 znie:

100) § 32 ods. 1 zákona è. 492/2009 Z. z..

15. Príloha sa dopåòa bodom 16, ktorý znie:
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnate¾nosti
poplatkov za platobné úèty, o presune platobných
úètov a o prístupe k platobným úètom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I § 44d a 44f v bode 13, ktoré nadobúdajú
úèinnos 15. marca 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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406
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe
Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z., zákona è. 80/2013 Z. z., zákona
è. 462/2013 Z. z. a zákona è. 307/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Prísluník Policajného zboru v prípravnej tátnej
slube, s výnimkou policajta pod¾a odseku 6, absolvuje
v rámci denného túdia na splnenie kvalifikaènej poiadavky policajného vzdelania základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik
a odbornú prax..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
2. V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa èíslo 18 nahrádza
èíslom 21.
3. V § 33 ods. 1 sa za slová odbornej praxe vkladá
èiarka a slová ak odborná prax nie je podmienkou na
obsadenie funkcie.
4. V § 33 odsek 3 znie:
(3) Prezidenta Policajného zboru, viceprezidenta Policajného zboru a najvyieho nadriadeného, ktorý riadi inpekènú slubu Policajného zboru, vymenúva do
funkcie minister vnútra Slovenskej republiky..
5. V § 33 sa vypúa odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a sa vypúa.

6. V § 35 ods. 1 sa vypúa písmeno k).
7. V § 35 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
8. V § 40 ods. 6 druhá veta znie: Policajt, ktorý poèas denného túdia na splnenie kvalifikaènej poiadavky policajného vzdelania bol zaradený do zálohy pod¾a
odseku 4 písm. b), sa po vyòatí z tejto zálohy ustanoví
do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do sluobného pomeru alebo do funkcie v súlade s potrebami
sluobného úradu..
9. § 57 znie:
§ 57
Za disciplinárne previnenie mono uloi disciplinárne opatrenie len do dvoch rokov odo dòa spáchania disciplinárneho previnenia..
10. V § 84 sa odsek 2 dopåòa písmenom s), ktoré
znie:
s) príplatok zdravotníckym pracovníkom..
11. Za § 102a sa vkladá § 102b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102b
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1) Prísluníkovi Policajného zboru, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) mono prizna príplatok a do
výky 50 % súètu funkèného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(2) Príplatok pod¾a odseku 1 urèuje minister v závislosti od stupòa zodpovednosti za zdravotný stav prísluníkov Policajného zboru alebo za hygienický stav
a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach
Policajného zboru alebo za organizáciu a riadenie rezortného zdravotníctva.
(3) Príplatok pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na 50
eurocentov nahor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) § 27 ods. 1 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

12. V § 104 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) V sluobnom príjme prísluníka Policajného zboru v prípravnej tátnej slube poèas doby denného tú-
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dia na splnenie kvalifikaènej poiadavky policajného
vzdelania je zoh¾adnený výkon tátnej sluby v noci,
v dòoch sluobného pokoja, nad základný èas sluby
v týdni a sluobná pohotovos..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
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ka Policajného zboru, najviac do výky 50 % hodnoty
sluobnej rovnoaty a jej súèastí,.
19. V § 129 ods. 10 písm. d) sa vypúa slovo policajtke.

13. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová § 35 ods. 10 nahrádzajú slovami § 35 ods. 9.

20. V § 129 ods. 11 sa vypúa èiarka za slovami
§ 20 ods. 3 a slová a policajtovi poèas materskej alebo rodièovskej dovolenky.

14. V § 113 ods. 3 sa slová § 35 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 35 ods. 6.

21. V § 192 ods. 5 sa slovo dvoch nahrádza slovom
iestich.

15. V § 129 ods. 5 písm. a) sa slová ak vykonáva nahrádzajú slovami a ak ide o prísluníka Policajného
zboru, vo výke 50 % hodnoty sluobnej rovnoaty a jej
súèastí, ak vykonávajú.

22. Za § 287h sa vkladá § 287i, ktorý vrátane nadpisu znie:

16. V § 129 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a ak ide o prísluníka
Policajného zboru, vo výke 50 % hodnoty sluobnej
rovnoaty a jej súèastí..

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016

17. V § 129 ods. 8 sa slová Hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí nahrádzajú slovami Hodnoty výstrojných súèastí, ktoré tvoria hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí,.
18. V § 129 ods. 10 sa vypúa prvá veta a za slovom
súèastí sa vkladá èiarka a slová a ak ide o prísluní-

§ 287i

Podmienka veku na prijatie do tátnej sluby v prijímacom konaní zaèatom pred 1. januárom 2016 sa posudzuje pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2015..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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407
ZÁKON
z 25. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 240/2014 Z. z., zákona è. 298/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z., zákona è. 32/2015 Z. z., zákona
è. 61/2015 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z., zákona è. 112/2015 Z. z., zákona
è. 140/2015 Z. z., zákona è. 176/2015 Z. z., zákona
è. 336/2015 Z. z. a zákona è. 378/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 53 sa slová 65 % nahrádzajú slovami 70 %.
2. Za § 293dl sa vkladajú § 293dm a 293dn, ktoré
vrátane nadpisu nad § 293dm znejú:
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. januára 2016
§ 293dm
(1) Vdova, ktorej manel zomrel pred 1. júlom 2003
a zanikol jej nárok na vdovský dôchodok, má nárok na

vdovský dôchodok, ak spåòa podmienky nároku na
vdovský dôchodok a jeho výplatu pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2004; na lehotu dvoch rokov
alebo piatich rokov pod¾a predpisov úèinných pred
1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma vdovského dôchodku pod¾a prvej vety sa urèí pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2004 vrátane úpravy a zvýenia
vdovského dôchodku pod¾a predpisov úèinných pred
1. januárom 2016, ktoré by patrili odo dòa splnenia
podmienok nároku na vdovský dôchodok. Suma vdovského dôchodku sa z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej èinnosti nezniuje.
(2) Vdova, ktorej manel zomrel pred 1. januárom
2004 a zanikol jej nárok na výplatu vdovského dôchodku, má nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak spåòa podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku
pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2004; na
lehotu dvoch rokov alebo piatich rokov pod¾a predpisov
úèinných pred 1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma
vdovského dôchodku pod¾a prvej vety sa urèí tak, e
suma vdovského dôchodku, ktorá patrila ku dòu predchádzajúcemu zániku nároku na výplatu vdovského
dôchodku, sa zvýi odo dòa splnenia podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku pod¾a predpisov
úèinných pred 1. januárom 2016.
(3) Nárok na výplatu vdovského dôchodku pod¾a odsekov 1 a 2 vzniká najskôr od 1. januára 2016.
(4) O nároku na vdovský dôchodok pod¾a odseku 1
a o nároku na výplatu vdovského dôchodku pod¾a odseku 2 Sociálna poisovòa rozhodne do iestich mesiacov od zaèatia konania.
§ 293dn
(1) Vdovec, ktorého manelka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok
pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2016 alebo
mu zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok a dovàil
dôchodkový vek alebo bol uznaný za invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos
o viac ako 70 % a táto invalidita trvá aj po 31. decembri
2015, má nárok na vdovecký dôchodok najskôr od
1. januára 2016 po manelke, ktorá
a) ku dòu smrti bola poberate¾kou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, èiastoèného invalidného dôchodku alebo
dôchodku za výsluhu rokov,
b) ku dòu smrti splnila podmienky nároku na starobný
dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, alebo
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c) zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania.
(2) Suma vdoveckého dôchodku pod¾a odseku 1 je
136,50 eur mesaène.
(3) Na zvyovanie vdoveckého dôchodku pod¾a odseku 1 platí § 82 rovnako.
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b) uzatvoril manelstvo alebo
c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smr manelky úmyselným trestným èinom.
(6) O nároku na vdovecký dôchodok pod¾a odseku 1
Sociálna poisovòa rozhodne do iestich mesiacov od
zaèatia konania.

(4) Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku pod¾a odseku 1 s inou dôchodkovou dávkou
platí § 81 ods. 2 a 5 rovnako.

(7) Ustanovenie § 293n sa od 1. januára 2016 nepouije..

(5) Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok pod¾a
odseku 1, ak
a) má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo
vdovecký dôchodok pod¾a osobitného predpisu,2)

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

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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408
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/1987 Zb.
o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom
v znení zákona è. 160/1989 Zb., zákona è. 235/1992 Zb.,
zákona è. 311/2001 Z. z. a zákona è. 200/2009 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 2 a 3 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Podmienky nároku
§2
(1) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku,
ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba,
ktorá
a) dosiahla najvyiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou
v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky
alebo
b) pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania
v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky nesmie vykonáva doterajiu prácu.
(2) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku
je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom
pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej
republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubaè, lámaè,
raziè alebo håbiè.
(3) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku
je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom
pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej
republiky.
(4) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku
je aj fyzická osoba, ktorá z dôvodu uskutoèòovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky prestala vykonáva zamestnanie v baníctve so
stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach
na území Slovenskej republiky, v ktorom bola zamestnaná spolu viac ako tri roky.
(5) Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká
oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 a 3 dovàením veku 55 rokov.

§3
(1) Osobitný príspevok nepatrí, ak tento zákon neustanovuje inak, ak oprávnený na jeho priznanie
a) vykonáva prácu v zamestnaní v baníctve so stálym
pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na
území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide
o oprávneného pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), ktorý nedovàil vek 55 rokov,
b) dovàil dôchodkový vek,
c) je poberate¾om doplatku do priemerného zárobku
z titulu ohrozenia chorobou z povolania vo vyej
sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
d) je poberate¾om invalidného dôchodku vo vyej
sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
e) je poberate¾om úrazovej renty vo vyej sume alebo
v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý
by mal nárok,
f) je poberate¾om opakujúcej sa dávky výsluhového
zabezpeèenia pod¾a osobitného predpisu8) alebo
opakujúcej sa dávky, ktorá sa povauje za dávku
výsluhového zabezpeèenia pod¾a osobitného predpisu,8)
g) je poberate¾om starobného dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku,
h) je poberate¾om obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách c)
a e), prièom obdobná dávka alebo obdobné plnenie
z cudziny je vo vyej sume alebo v rovnakej sume,
ako je osobitný príspevok, na ktorý mal nárok,
i) je poberate¾om obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách f) a g).
(2) Odsek 1 sa pouije rovnako aj vtedy, ak sa dávky
a plnenia pod¾a odseku 1 priznajú spätne za obdobie,
v ktorom sa vyplácal osobitný príspevok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 4 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
3. V § 5 ods. 3 sa slová § 2 ods. 2 a 4 nahrádzajú
slovami § 2 ods. 2 a 3.
4. V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 8,
ktoré znejú:
(4) Suma osobitného príspevku pod¾a odsekov 2 a 3
sa zvyuje o sumu, ktorá sa urèí
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a) ako súèin èísla 350 a podielu poètu dní v zamestnaní
v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako
rubaè, lámaè, raziè alebo håbiè, ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberate¾ osobitného príspevku musel dosiahnu na vznik nároku na osobitný
príspevok pod¾a § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) a èísla 15 vynásobeného èíslom 365,
b) ako súèin èísla 350 a podielu poètu dní v zamestnaní
v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky,
ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberate¾
osobitného príspevku musel dosiahnu na vznik nároku na osobitný príspevok pod¾a § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) okrem dní, v ktorých oprávnený bol zamestnaný ako rubaè, lámaè,
raziè alebo håbiè a èísla 20 vynásobeného èíslom
365.
(5) Suma zvýenia osobitného príspevku pod¾a odseku 4 sa zluèuje s osobitným príspevkom.
(6) Výsledná suma osobitného príspevku pod¾a odseku 5 sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.
(7) Na úèel poskytovania osobitného príspevku sa to
isté obdobie pod¾a odseku 4 zoh¾adòuje len raz.
(8) Osobitný príspevok sa pod¾a odseku 4 nezvyuje,
ak poèet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky presahujúci minimálnu dobu, ktorú poberate¾ osobitného príspevku musel dosiahnu na
vznik nároku na osobitný príspevok pod¾a § 2 ods. 2
a 3, alebo dobu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) nepresahuje
90 dní..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 9
a 13.
5. V § 5 ods. 9 a 10 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 4, slová rokov v baníctve sa nahrádzajú
slovami rokov v zamestnaní v baníctve a vypúajú sa
slová v ktorom je moné dosiahnu najvyiu prípustnú expozíciu a slová v ktorom mono dosiahnu najvyiu prípustnú expozíciu.
6. V § 5 ods. 10 sa slová prechodu do iného nahrádzajú slovom skonèenia.
7. V § 5 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:
(11) Sumy osobitného príspevku sa kadoroène na
obdobie od 1. januára do 31. decembra prísluného kalendárneho roka urèujú vo výke súèinu sumy osobitného príspevku a súèinu indexov medziroèného rastu
priemernej mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky (ïalej len priemernej mesaènej mzdy) zistených tatistickým úradom Slovenskej republiky za kadý kalendárny rok,
ktorý predchádza príslunému kalendárnemu roku od
roku 2015. Ak dôjde k poklesu priemernej mesaènej
mzdy v kalendárnom roku v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, rozhodujúcim indexom za
kalendárny rok, v ktorom dolo k poklesu priemernej
mesaènej mzdy, je index vo výke 1. Výsledné sumy
osobitného príspevku urèené pod¾a tohto odseku sa za-
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okrúh¾ujú na celý eurocent nahor. Prísluný kalendárny rok je rok, v ktorom sa urèenie osobitného príspevku
pod¾a tohto odseku vykonáva. Osobitný príspevok vyplácaný k 1. januáru prísluného kalendárneho roka
sa urèuje pod¾a tohto odseku na obdobie od 1. januára
prísluného kalendárneho roka do 31. decembra prísluného kalendárneho roka a osobitný príspevok priznaný od 1. januára prísluného kalendárneho roka do
31. decembra prísluného kalendárneho roka sa urèuje na obdobie odo dòa jeho priznania do 31. decembra
prísluného kalendárneho roka. Suma, ktorá je rozdielom medzi výkou osobitného príspevku v príslunom
kalendárnom roku a výkou osobitného príspevku
v predchádzajúcom kalendárnom roku, patriaca za
mesiace január a marec v príslunom kalendárnom
roku, sa vypláca jednorazovo najneskôr v mesiaci apríl
prísluného kalendárneho roka..
Doterajie odseky 11 a 13 sa oznaèujú ako odseky 12 a 14.
8. V § 5 odsek 12 znie:
(12) Ak oprávnený na priznanie osobitného príspevku je súèasne poberate¾om doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania,
invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, alebo obdobnej dávky, alebo obdobného plnenia z cudziny, ktorých výka je niia ako výka osobitného príspevku,
na poberanie ktorého má oprávnený nárok, poskytuje
sa osobitný príspevok len vo výke rozdielu medzi jeho
plnou výkou a invalidným dôchodkom alebo medzi
jeho plnou výkou a úrazovou rentou alebo medzi jeho
plnou výkou a doplatkom do priemerného zárobku
z titulu ohrozenia chorobou z povolania alebo medzi
jeho plnou výkou a obdobnou dávkou alebo obdobným plnením z cudziny..
9. V § 5 ods. 13 sa slová celé koruny hore nahrádzajú slovami celý eurocent nahor.
10. V § 5 odsek 14 znie:
(14) Ak sú súèasne splnené podmienky nároku na
osobitný príspevok v rozdielnych výkach, patrí iba jeden osobitný príspevok, a to vyí. Pri rovnakej sume
osobitného príspevku patrí iba jedna dávka, ktorú si
oprávnený zvolil..
11. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Organizácia je povinná do dvoch mesiacov od doruèenia iadosti o uplatnenie nároku na osobitný príspevok alebo iadosti o uplatnenie nároku na zvýenie
osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 4 doruèi do vlastných rúk iadate¾a písomné oznámenie o tom, èi mu bol
osobitný príspevok priznaný, alebo nie alebo èi mu bol
osobitný príspevok zvýený pod¾a § 5 ods. 4, alebo nie;
pred posúdením iadosti je povinná zadovái si vetky
potrebné podklady.
(3) Oznámenie organizácie o priznaní osobitného
príspevku alebo o priznaní zvýenia osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 4 musí obsahova údaj, od kedy
sa osobitný príspevok priznáva alebo od kedy sa osobitný príspevok zvyuje pod¾a § 5 ods. 4, výku osobitného
príspevku, spôsob urèenia výky osobitného príspevku, dôvody priznania a deò splatnosti, a ak ide o osobitný príspevok pod¾a § 2 ods. 4, aj dobu jeho poskytova-
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nia; oznámenie o nepriznaní osobitného príspevku
alebo o nepriznaní zvýenia osobitného príspevku musí
by odôvodnené. Oznámenie musí obsahova pouèenie
o monosti obráti sa na súd..
12. § 6 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Organizácia je povinná aj bez iadosti zabezpeèi
zvýenie osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 4 pre kadý novopriznávaný osobitný príspevok, ak sú jej známe
skutoènosti preukazujúce oprávnenos nároku.
(5) Organizácia je povinná aj bez iadosti zabezpeèi
urèenie súm osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 11
platných pre prísluný kalendárny rok pre kadý novopriznávaný, ako aj vyplácaný osobitný príspevok.
(6) Na zaslanie oznámenia o urèení osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 11 organizáciou oprávnenému sa
primerane vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 3..
13. V § 11 ods. 2 sa slová v jednom roku nahrádzajú
slovami uplynutím troch rokov.
14. V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak bol nárok na osobitný príspevok alebo nárok
na zvýenie osobitného príspevku uplatnený po uplynutí troch rokov odo dòa vzniku nároku, patria jednotlivé splátky osobitného príspevku alebo jeho èasti najdlhie za obdobie troch rokov spätne predo dòom
podania iadosti v príslunej organizácii.
(4) Premlèacia doba neplynie odo dòa podania iadosti v príslunej organizácii do dòa, keï bude doruèené oznámenie o priznaní alebo o nepriznaní osobitného
príspevku alebo o priznaní alebo o nepriznaní zvýenia
osobitného príspevku..
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(2) Útvar sociálneho zabezpeèenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej sluby, Národného bezpeènostného úradu, Finanèného riadite¾stva
Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpeèenia sú povinné organizácii v lehotách òou urèených bezodplatne oznamova údaje, poskytova doklady a súèinnos, ktoré sú potrebné na úèely poskytovania
osobitného príspevku v rozsahu upravenom týmto zákonom..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
18. V § 14 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
iados o zvýenie osobitného príspevku.
19. Za § 17b sa vkladá § 17ba, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17ba
Prechodné ustanovenie k právnej úprave
úèinnej od 1. januára 2016
(1) Nárok na osobitný príspevok, ktorý bol priznaný
pod¾a právnej úpravy úèinnej do 31. mája 2009, nezaniká ani po 31. decembri 2015, ak pod¾a právnej úpravy úèinnej od 1. januára 2016 nárok na osobitný príspevok nevzniká.

16. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Poberate¾ osobitného príspevku je povinný osobitný príspevok alebo jeho èas vráti aj vtedy, keï nastane skutoènos pod¾a § 3 ods. 2..

(2) Organizácia je povinná zabezpeèi prepoèet výky
osobitného príspevku pod¾a právnej úpravy úèinnej od
1. januára 2016 u poberate¾a osobitného príspevku
pod¾a právnej úpravy úèinnej do 31. decembra 2015,
ak oprávnenos nároku preukazuje písomná dokumentácia, ktorú má k dispozícii. Suma, ktorá tvorí rozdiel medzi výkou osobitného príspevku pod¾a právnej
úpravy úèinnej do 31. decembra 2015 a výkou osobitného príspevku pod¾a právnej úpravy úèinnej od 1. januára 2016, patriaca za obdobie od 1. januára 2016, sa
vypláca jednorazovo najneskôr do 30. apríla 2016..

17. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

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

15. V § 12 sa slová v troch rokoch nahrádzajú slovami uplynutím troch rokov a slová v desiatich rokoch sa nahrádzajú slovami o desa rokov.

Príloha
k zákonu è. 98/1987 Zb.
v znení zákona è. 408/2015 Z. z.

VZORCE NA VÝPOÈET SUMY ZVÝENIA OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU
1. Vzorec na výpoèet sumy zvýenia osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 4 písm. a)
d1
op1z = 350 ×
15 × 365
op1z = suma zvýenia osobitného príspevku
d1 = poèet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubaè, lámaè, raziè alebo håbiè, ktoré presahujú dobu 15 rokov v zamestnaní v baníctve
so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej
10 rokov ako rubaè, lámaè, raziè alebo håbiè alebo dobu 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo dobu potrebnú na dosiahnutie
najvyej prípustnej expozície zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
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2. Vzorec na výpoèet sumy zvýenia osobitného príspevku pod¾a § 5 ods. 4 písm. b)
d2
opz2 = 350 ×
20
×
365
op z2 = suma zvýenia osobitného príspevku
d2 = poèet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej
republiky, ktoré presahujú dobu 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubaè, lámaè, raziè alebo håbiè, alebo dobu 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území
Slovenskej republiky, alebo dobu potrebnú na dosiahnutie najvyej prípustnej expozície zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky okrem dní, v ktorých oprávnený bol zamestnaný ako rubaè, lámaè, raziè alebo håbiè..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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409
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993 Z. z. o tátnych
sviatkoch, dòoch pracovného pokoja a pamätných dòoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993
Z. z. o tátnych sviatkoch, dòoch pracovného pokoja
a pamätných dòoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 201/1996 Z. z., zákona è. 156/1998
Z. z., zákona è. 285/1999 Z. z., zákona è. 396/2000

Z. z., zákona è. 442/2001 Z. z. a zákona è. 424/2010
Z. z. sa mení takto:
V § 3 písmeno m) znie:
m) 6. október  Deò hrdinov Karpatsko-duklianskej
operácie,.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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410
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 33
ods. 1 písm. d) zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Podate¾òa
(1) Zásielkou je záznam v procese prijímania a registratúrny záznam v procese odosielania adresátovi. Podate¾òa zabezpeèuje prijímanie a triedenie zásielok, ich
pride¾ovanie organizaèným zlokám pôvodcu registratúry (ïalej len pôvodca) a odosielanie zásielok; v elektronickom informaènom systéme na správu registratúry (ïalej len elektronický systém správy registratúry)1)
je miestom, ktoré zabezpeèuje prijímanie a spravidla aj
evidenciu doruèených zásielok.
(2) Informácie o podmienkach prijímania zásielok,
najmä adresa na prijímanie zásielok, úradné hodiny
podate¾ne, elektronická adresa podate¾ne a preh¾ad
prijímaných dátových formátov sa zverejòujú na webovom sídle alebo na úradnej tabuli pôvodcu.
§2
Prijímanie elektronickej zásielky
(1) Elektronická zásielka sa prijíma prostredníctvom
elektronickej schránky,2) elektronickej podate¾ne,3) elektronickej poty alebo elektronických sluieb. Na zabezpeèenie vyuívania sluieb elektronickej podate¾ne pôvodca
zverejòuje informácie pod¾a osobitného predpisu.4)
(2) Elektronický systém správy registratúry je spravidla prepojený s elektronickou podate¾òou; mono ho
prepoji aj s elektronickou schránkou. Prijatý elektronický záznam sa ukladá v tvare, v ktorom bol doruèený.
(3) Pôvodca skontroluje obsah, formát, bezpeènos
a monos zobrazenia doruèeného elektronického záznamu pouívate¾sky zrozumite¾ným spôsobom. Ak doruèený elektronický záznam obsahuje chybný dátový
formát, kodlivý kód alebo poèítaèový program, ktorý
1

môe spôsobi pôvodcovi kodu na programovom vybavení alebo ním spracúvaných informáciách, pôvodca
o tom informuje jeho odosielate¾a, ak z neho bolo moné zisti adresu. V takom prípade sa chybný elektronický záznam povauje za nedoruèený.
(4) Ak sa zabezpeèuje príjem elektronickej zásielky
prostredníctvom elektronickej podate¾ne, môu sa výsledky overenia prijatého elektronického záznamu vyui
na úèely elektronického systému správy registratúry.
§3
Prijímanie elektronickej zásielky podpísanej
zaruèeným elektronickým podpisom
(1) Ak je prijatý elektronický záznam podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom, opatrený zaruèenou elektronickou peèaou alebo èasovou peèiatkou,
overí sa ich platnos spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,5) ak tieto údaje neboli overené elektronickou podate¾òou.
(2) Výsledok overenia platnosti zaruèeného elektronického podpisu, zaruèenej elektronickej peèate alebo
èasovej peèiatky sa trvalo pripojí k prijatému elektronickému záznamu.
(3) Ak výsledok overenia preukázal neplatnos zaruèeného elektronického podpisu, zaruèenej elektronickej peèate alebo èasovej peèiatky, pôvodca o tom informuje odosielate¾a.
§4
Prijímanie neelektronickej zásielky
(1) Podate¾òa prijíma len neelektronickú zásielku adresovanú pôvodcovi. Neelektronickú zásielku adresovanú inej osobe podate¾òa neprevezme.
(2) Ak o to doruèite¾ poiada, podate¾òa potvrdí prijatie
zásielky odtlaèkom prezentaènej peèiatky s dátumom
prijatia, s uvedením poètu príloh a podpisom zamestnanca na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku.

) § 2 písm. l) výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 525/2011 Z. z. o tandardoch pre elektronické informaèné systémy na
správu registratúry.
2
) § 11 a 16 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona è. 273/2015 Z. z.
3
) § 2 písm. ad) zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
4
) § 6 ods. 2 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe pouívania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku v znení vyhláky è. 248/2015 Z. z.
5
) § 11 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaruèeného elektronického podpisu,
spôsobe zverejòovania verejného k¾úèa úradu, podmienkach platnosti pre zaruèený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaruèeného elektronického podpisu, formáte èasovej peèiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poiadavkách na zdroj
èasových údajov a poiadavkách na vedenie dokumentácie èasových peèiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a èasovej peèiatky) v znení vyhláky è. 64/2014 Z. z.
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(3) Podate¾òa skontroluje správnos adresy, poèet
prijatých zásielok pod¾a evidencie na súpiske poty
a neporuenos obalov zásielok. Omylom doruèenú zásielku vráti potovému podniku, doruèite¾ovi alebo
odole adresátovi.
(4) Podate¾òa môe prija aj zásielku doruèenú prostredníctvom faxu; s takou zásielkou nakladá ako s neelektronickým záznamom.
§5
Triedenie a otváranie zásielok
(1) Podate¾òa triedi zásielky na
a) zásielky, ktoré sa otvoria a následne zaevidujú,
b) pôvodcom urèené zásielky, ktoré sa otvoria a pridelia
priamo organizaènej zloke, ktorá vedie ich evidenciu,
c) pôvodcom urèené zásielky, ktoré sa odovzdávajú adresátom neotvorené,
d) noviny, èasopisy, reklamné materiály, inú tlaè a pozvánky, ktoré nemajú formu listu.
(2) Podate¾òa neotvára
a) súkromnú zásielku, ktorá je adresovaná na meno
a priezvisko zamestnanca pôvodcu uvedené nad názvom pôvodcu,
b) zásielku, na ktorej je uvedené, e sa nesmie otvára,
c) zásielku, o ktorej tak rozhodol pôvodca,
d) zásielku, ktorá nie je adresovaná pôvodcovi.
(3) Ak ide o zásielku pod¾a odseku 2, prezentaèná peèiatka s dátumom prijatia sa odtlaèí na obálke. Ak bola
zásielka v podate¾ni otvorená omylom, zamestnanec,
ktorý zásielku otvoril, uvedie na obálke slová Otvorené
omylom a pripojí dátum, meno, priezvisko a podpis.
(4) Ak je v jednej obálke viac záznamov, pripojí sa
obálka k jednému z nich; na ostatných záznamoch, ak
sa netýkajú tej istej veci, sa uvedie poznámka, ku ktorému záznamu je obálka pripojená.
(5) Obálka sa uschováva do uzatvorenia spisu. Trvalo pripojená k prijatému záznamu zostáva, ak
a) záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líi od podacej peèiatky potového podniku
na obálke,
b) adresa odosielate¾a je uvedená len na obálke,
c) má dátum podania zásielky právny úèinok,
d) je na obálke odtlaèok prezentaènej peèiatky,
e) ide o zásielku doruèenú na návratku.
§6
Oznaèovanie prijatého záznamu
(1) Pri správe registratúry prostredníctvom elektronického systému správy registratúry sa oznaèí prijatý
a) elektronický záznam jednoznaèným identifikátorom
entity registratúry,6)
b) neelektronický záznam jednoznaèným identifikátorom entity registratúry, ktorý obsahuje údaje o pô6

)
)
8
)
9
)
7

§
§
§
§

2 písm. q) výnosu è. 525/2011 Z. z.
2 písm. e) vyhláky è. 135/ 2009 Z. z.
35 a 36 zákona è. 305/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4 ods. 4 zákona è. 305/2013 Z. z.
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vodcovi vo forme èíselného,
èiarového kódu alebo QR kódu.

alfanumerického,

(2) Ak sa vyhotoví z prijatého neelektronického záznamu elektronická kópia, zabezpeèí sa jednoznaèná väzba
medzi neelektronickým záznamom a jeho elektronickou
kópiou. Väzba na elektronický záznam podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom, opatrený zaruèenou
elektronickou peèaou alebo èasovou peèiatkou je tvorená hodnotou digitálneho odtlaèku7) z digitálneho podpisu obsiahnutého v zaruèenom elektronickom podpise,
zaruèenej elektronickej peèati alebo èasovej peèiatke.
(3) Prijatý neelektronický záznam sa oznaèuje odtlaèkom prezentaènej peèiatky, ktorá obsahuje názov
pôvodcu, dátum prijatia záznamu, èíslo záznamu, èíslo
spisu, poèet príloh a oznaèenie spracovate¾a. Odtlaèkom prezentaènej peèiatky sa oznaèuje aj neelektronický záznam vzniknutý zaruèenou konverziou8) z pôvodného elektronického záznamu. Vzor prezentaènej
peèiatky je uvedený v prílohe è. 1.
(4) Prezentaèná peèiatka sa odtláèa v hornej èasti ¾avej strany záznamu alebo na inom mieste tak, aby vetky údaje zostali èitate¾né. V odtlaèku prezentaènej peèiatky podate¾òa vyznaèí dátum prijatia a poèet príloh.
Prípadné nedostatky vyznaèí pod odtlaèok prezentaènej
peèiatky. Odosielate¾a o nich vyrozumie spracovate¾.
(5) Zbierka zákonov Slovenskej republiky, technické
normy, tlaèoviny, napríklad noviny, èasopisy, reklamné materiály, cenníky, katalógy, ako aj pozvánky,
ktoré nemajú formu listu, sa odtlaèkom prezentaènej
peèiatky neoznaèujú.
§7
Evidencia spisov
(1) Evidencia spisov je evidencia registratúrnych záznamov a spisov v registratúrnom denníku, v agendových systémoch9) a iných osobitných systematických
evidenciách vedených pôvodcom.
(2) Základnou evidenènou pomôckou pri správe registratúry je registratúrny denník.
(3) Registratúrny poriadok urèuje spôsob evidovania
spisov v jednom registratúrnom denníku alebo prostredníctvom registratúrnych denníkov organizaèných
zloiek pôvodcu. Vedenie registratúrneho denníka
upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
(4) V registratúrnom denníku sa evidujú v chronologicko-numerickom poradí vetky záznamy, ktoré sú
podnetom na otvorenie nového spisu.
(5) Ak sa po otvorení súkromnej zásielky zistí, e záznam má úradný charakter, zaeviduje sa v registratúrnom denníku alebo v obsahu spisu.
(6) V registratúrnom denníku sa èíselný rad zaèína
prvým dòom kalendárneho roka alebo prvým pracovným dòom kalendárneho roka oznaèeným èíslom jeden
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a konèí sa posledným dòom kalendárneho roka alebo
posledným pracovným dòom kalendárneho roka.
(7) Záznam evidovaný v agendových systémoch alebo
iných systematických evidenciách nepodlieha evidencii v registratúrnom denníku.
(8) Pre kadý kalendárny rok sa otvára nový registratúrny denník, ktorý sa oznaèí názvom pôvodcu a rokom; registratúrny denník organizaènej zloky pôvodcu sa oznaèí aj jej názvom.
§8
Evidovanie záznamu a spisu prostredníctvom
elektronického systému správy registratúry
(1) Prostredníctvom elektronického systému správy
registratúry sa vedie jeden registratúrny denník alebo
viac navzájom prepojených registratúrnych denníkov.
Agendové systémy sa môu prepoji s elektronickým
systémom správy registratúry. Prepojenie elektronického systému správy registratúry s inými agendovými
systémami, ako aj rozsah prenosu dát upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
(2) Registratúrny denník obsahuje údaje pod¾a osobitného predpisu,10) prípadne aj ïalie údaje pod¾a rozhodnutia pôvodcu.
(3) Záznamy sa môu do registratúrneho denníka
evidova na viacerých miestach súèasne pri zachovaní
centrálnej evidencie. Záznamy eviduje podate¾òa a jednotlivé organizaèné zloky pôvodcu v rozsahu ustanovenom pôvodcom v registratúrnom poriadku.
(4) Záznamu sa pride¾uje v chronologicko-numerickom rade evidenèné èíslo záznamu, èíslo spisu a poradové èíslo záznamu v rámci spisu automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky.
(5) Zápis musí umoòova zaznamenávanie histórie
záznamu.11) Opravy a identifikácia osôb, ktoré ich vykonali, sa zaznamenávajú automaticky. Registratúrny
denník sa uzatvára automaticky.
(6) Elektronický systém na správu registratúry musí
by v zhode so tandardmi ustanovenými osobitnými
predpismi.12)
§9
Evidovanie záznamu a spisu bez vyuívania
elektronického systému správy registratúry
(1) Evidencia prijatých záznamov sa vedie spravidla
v podate¾ni.
(2) Registratúrne záznamy patriace do spisu eviduje
spracovate¾ na osobitnom tlaèive s oznaèením Obsah
spisu.
(3) Registratúrny denník obsahuje
a) poradové èíslo,
b) dátum prijatia záznamu,
10
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c) oznaèenie odosielate¾a,
d) dátum odoslania záznamu odosielate¾om, ak je èitate¾ný,
e) èíslo spisu odosielate¾a,
f) vec,
g) oznaèenie spracovate¾a,
h) dátum odovzdania na spracovanie a dátum vybavenia,
i) adresáta,
j) spôsob vybavenia,
k) registratúrnu znaèku, znak hodnoty, lehotu uloenia a spravidla aj záznam o vyradení spisu.
(4) V registratúrnom denníku sa vypåòajú vetky
údaje pod¾a predtlaèe. Záznam sa eviduje v poradí,
v akom vznikol alebo v akom bol prijatý; èíslo prvého takého registratúrneho záznamu je èíslom spisu. Chybný
zápis sa krtne takým spôsobom, aby zostal èitate¾ný.
(5) Registratúrny denník sa uzatvára zápisom Uzatvorené èíslom, pripojí sa dátum, odtlaèok úradnej podlhovastej nápisovej peèiatky, meno, priezvisko a podpis prísluného vedúceho zamestnanca organizaènej
zloky pôvodcu.
§ 10
Obeh registratúrneho záznamu
(1) Obeh registratúrneho záznamu sa zabezpeèuje
spôsobom, ktorý umoní sledova vetky manipulaèné
úkony s registratúrnym záznamom, identifikova osoby, ktoré ich vykonali, a urèi dátum ich vykonania.
(2) Spracovate¾ pri vybavovaní spisu priebene ukladá a ochraòuje registratúrne záznamy patriace do spisu; spracovate¾om je zamestnanec pôvodcu, ktorému
bol registratúrny záznam pridelený na vybavenie a ktorý zodpovedá za priebené ukladanie registratúrnych
záznamov do spisu, za vedenie spisov a za kontrolu vybavenia registratúrneho záznamu alebo spisu.
(3) Ak sa obeh registratúrneho záznamu medzi jednotlivými organizaènými zlokami pôvodcu uskutoèòuje prostredníctvom elektronického systému správy
registratúry, registratúrny záznam sa podpisuje elektronickým podpisom, elektronickou parafou, opatruje
zaruèenou elektronickou peèaou alebo èasovou peèiatkou. Elektronickou parafou je podpis registratúrneho záznamu v rámci obehu registratúrnych záznamov medzi jednotlivými organizaènými zlokami
pôvodcu automaticky generovaný elektronickým systémom správy registratúry v procese schva¾ovania registratúrneho záznamu.
(4) Spôsob odovzdávania registratúrneho záznamu
medzi jednotlivými organizaènými zlokami pôvodcu
a spracovate¾om a jeho prevzatie upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.

) Body 9.1 a 9.3 prílohy è. 1 výnosu è. 525/2011 Z. z.
) § 2 písm. p) výnosu è. 525/2011 Z. z.
12
) Výnos è. 525/2011 Z. z.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy v znení neskorích predpisov.
11
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§ 11
Tvorba spisu
(1) Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy
a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré sa viau k tej istej veci. Spis sa
vytvára ako elektronický spis, neelektronický spis alebo kombinovaný spis.
(2) Spisový obal je neoddelite¾nou súèasou spisu, do
ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy
spolu s prílohami a obsah spisu. Spisový obal obsahuje
názov pôvodcu, názov jeho organizaènej zloky, èíslo
spisu, vec, registratúrnu znaèku, znak hodnoty a lehotu uloenia, dátum uzatvorenia spisu, meno a priezvisko spracovate¾a a oznaèenie Spisový obal. Pre spisy,
ktoré obsahujú iba elektronické registratúrne záznamy, sa spisový obal nevyhotovuje.
(3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, registratúrny záznam, ktorý je úradným listom, sa vyhotovuje
s predtlaèou pod¾a technických noriem,13) ktorá obsahuje
a) názov a adresu pôvodcu alebo jeho organizaènej
zloky,
b) identifikaèné údaje registratúrneho záznamu, ktorými sú èíslo spisu, do ktorého patrí, dátum vzniku
registratúrneho záznamu a priezvisko spracovate¾a,
prípadne aj jeho kontaktné údaje; elektronický registratúrny záznam sa vyhotovuje v predpísaných
formátoch.
(4) Pôvodca, ktorý vedie správu registratúry prostredníctvom elektronického systému správy registratúry, môe neelektronický registratúrny záznam, z ktorého
vyhotovil
elektronickú
kópiu,
uklada
v chronologicko-numerickom usporiadaní spôsobom,
ktorý umoní zaradi ho v prípade potreby do prísluného spisu. Takýto neelektronický registratúrny záznam musí ma v odtlaèku prezentaènej peèiatky uvedené èíslo registratúrneho záznamu.
(5) Spracovate¾, ktorý vytvára nový spis, mu pridelí
registratúrnu znaèku,14) lehotu uloenia15) a znak
hodnoty16) pod¾a registratúrneho plánu pôvodcu.
(6) Obsah spisu je neoddelite¾nou súèasou spisu
a obsahuje poradové èíslo registratúrneho záznamu,
dátum jeho prijatia alebo odoslania, oznaèenie odosielate¾a alebo adresáta, vec a poèet príloh, spôsob a dátum vybavenia. Spracovate¾ vytvára obsah spisu priebene. Vzor obsahu spisu je uvedený v prílohe è. 2.
(7) Neelektronické registratúrne záznamy zaraïované do spisu sa spájajú vloením do spisového obalu.
Elektronické registratúrne záznamy sa spájajú prostredníctvom truktúrovaných údajov o ich obsahu,
truktúre a väzbách a údajov o ich správe; neelektronické registratúrne záznamy s elektronickými registratúrnymi záznamami sa prepoja pomocou odkazov. Pod13

Strana 4521

mienky prevedenia neelektronického záznamu do elektronickej podoby a naopak upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
(8) Èíslo spisu sa pride¾uje registratúrnemu záznamu
a) ktorého vybavenie patrí do pôsobnosti pôvodcu,
b) obsahujúcemu informácie dôleité pre èinnos pôvodcu,
c) vzniknutému z vlastného podnetu pôvodcu,
d) adresovanému pôvodcovi, ale nepatriacemu do jeho
pôsobnosti,
e) ktorého obsah súvisí s organizáciou èinnosti pôvodcu.
(9) Èíslo spisu obsahuje oznaèenie pôvodcu alebo
jeho organizaènej zloky, poradové èíslo z registratúrneho denníka a rok. Èíslo spisu môe obsahova aj iné
znaky charakterizujúce skutoènosti súvisiace so spisom.
(10) Registratúrny záznam zapísaný v obsahu spisu
sa vybavuje pod èíslom spisu. Po uzatvorení spisu sa
ukladá pod èíslom spisu v rámci registratúrnej znaèky
v príruènej registratúre.
(11) Súèasou vybaveného spisu je spravidla registratúrny záznam, ktorým spracovate¾ spis vybavil, alebo záznam o jeho vybavení.
(12) Ak bude nasledujúci kalendárny rok prijatý alebo vytvorený nový registratúrny záznam patriaci do
spisu z predchádzajúceho roka, spis dostáva nové èíslo
a nový spisový obal, do ktorého sa vloí tlaèivo Obsah
spisu a spis z predchádzajúceho roka. Nové èíslo spisu
sa môe vyznaèi aj na pôvodnom spisovom obale. Pri
evidovaní ïalieho registratúrneho záznamu v novom
kalendárnom roku sa v obsahu spisu pokraèuje nasledujúcim poradovým èíslom. V registratúrnom denníku
sa vyznaèí aj èíslo spisu z predchádzajúceho roka.
(12) Spis sa ukladá do registratúry roka, v ktorom
mu bolo pridelené posledné èíslo spisu. Jednotlivé registratúrne záznamy nesmú by z uzatvoreného spisu
vyòaté.
(13) Pôvodca môe z dôvodu efektívnosti a racionalizácie vlastnej èinnosti vies iné evidencie o spisoch alebo zo spisov. Podrobnosti o ich vedení upravuje registratúrny poriadok.
§ 12
Vybavovanie spisu
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Registratúrny záznam alebo spis sa vybavuje
registratúrnym záznamom,
odstúpením,
vzatím na vedomie,
úradným záznamom,
ïalími spôsobmi, ktoré upravuje registratúrny poriadok.

) STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností (01 6910).
STN 88 6101 Predtlaè listových papierov na úradné a obchodné listy (88 6101).
14
) § 2 písm. w) výnosu è. 525/2011 Z. z.
15
) § 10 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) § 9 vyhláky è. 628/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(2) Ak sa po otvorení zásielky adresovanej pôvodcovi
a zaevidovaní záznamu v registratúrnom denníku zistí,
e vybavenie nepatrí do jeho pôsobnosti, spracovate¾
ho odstúpi so sprievodným listom miestne a vecne príslunému orgánu. Odosielate¾a o tomto postupe informuje zaslaním rovnopisu sprievodného listu.
(3) Spis sa vybavuje v lehote ustanovenej veobecne
záväzným právnym predpisom, inak v lehote urèenej
pôvodcom.
(4) Ak sa vec nemôe vybavi v ustanovenej lehote
alebo v urèenej lehote alebo sa odstúpi na vybavenie
inému orgánu, informuje sa o tom odosielate¾ s uvedením dôvodov.
(5) Ak si to vyaduje vybavenie veci, spracovate¾ zabezpeèí súèinnos organizaèných zloiek pôvodcu alebo iných orgánov a organizácií. Spracovate¾ vyznaèí
spôsob vybavenia registratúrneho záznamu, odole ho
alebo dá pokyn na jeho odoslanie a urèí ïalí pohyb
spisu.
(6) Ak sa obmedzuje prístup k spisu, spracovate¾
uvedie na spisovom obale oznaèenie obmedzený prístup a èas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznaèí
v evidencii spisov.
(7) Ak spracovate¾ zvolí písomnú formu vybavenia,
píe iba v jednej veci; to neplatí pri hromadných zásielkach. Ak vybaví vec ústne, urobí o tom záznam na doruèenom registratúrnom zázname alebo vyhotoví úradný záznam. Záznam musí obsahova èas, výsledok
a meno a priezvisko osoby, s ktorou vec vybavil.
(8) Údaje o vybavení, uzatvorení a uloení spisu spracovate¾ vyznaèí aj v evidencii spisov a na spisovom obale, ak bol vyhotovený ete pred uloením spisu v príruènej registratúre. Záznam v evidencii spisov musí
obsahova údaje, ako bola vec vybavená, kde je spis
uloený a dátum uzatvorenia spisu.
§ 13
Pouívanie peèiatky
(1) Na neelektronických registratúrnych záznamoch
sa odtláèa èervenou farbou úradná peèiatka so tátnym znakom Slovenskej republiky, úradná peèiatka
s erbom samosprávneho kraja a úradná peèiatka s erbom obce. Modrou farbou sa odtláèa úradná podlhovastá nápisová peèiatka; jej text je zhodný s textom záhlavia tlaèív pouívaných pôvodcom.
(2) Ak sa pouíva nieko¾ko úradných peèiatok toho
istého typu s rovnakým textom, rozliujú sa èíslom,
ktoré musí by v odtlaèku peèiatky èitate¾né.
(3) Evidencia úradných peèiatok obsahuje odtlaèok
úradnej peèiatky s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá ju prevzala a pouíva, dátumom prevzatia, dátumom vrátenia a dátumom znièenia úradnej
peèiatky.
(4) Pouívanie peèiatok upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
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§ 14
Podpisovanie registratúrneho záznamu
(1) Na registratúrny záznam sa umiestòuje spravidla
jeden podpis. Pravidlá umiestnenia podpisov upravujú
technické normy.
(2) K elektronickému registratúrnemu záznamu sa
pripája zaruèený elektronický podpis, zaruèená elektronická peèa, elektronický podpis alebo sa zvolí iná
forma jeho podpísania upravená v registratúrnom poriadku. K internému elektronickému záznamu sa spravidla pripája elektronický podpis.
(3) Certifikáty vydané akreditovanou certifikaènou
autoritou, ktorých je pôvodca drite¾om a na ktorých sú
zaloené ním pouívané zaruèené elektronické podpisy
a zaruèené elektronické peèate, sa evidujú.
(4) Podmienky podpisovania registratúrneho záznamu upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
§ 15
Odosielanie zásielky
(1) Odosielanie zásielky sa zabezpeèuje prostredníctvom podate¾ne, elektronickej schránky, elektronickej
poty alebo inými elektronickými prostriedkami.
(2) Ak sa vykonáva správa registratúry prostredníctvom elektronického systému správy registratúry,
spravidla sa zabezpeèí na odosielanie elektronického
registratúrneho záznamu jeho prepojenie s elektronickou podate¾òou a môe sa zabezpeèi jeho prepojenie
s elektronickou schránkou.
(3) Dátum odoslania zásielky sa uvádza v evidencii
spisov.
(4) Ak bola zásielka vrátená pôvodcovi ako nedoruèite¾ná, porovná správnos údajov s údajmi udanými adresátom a odstráni chybu, ak ju spôsobil. Údaje o vrátení zásielky alebo o jej prípadnom opätovnom odoslaní
zaeviduje v evidencii spisov.
(5) Pri osobnom prevzatí zásielky adresátom sa odovzdá zásielka fyzickej osobe po preukázaní osobnej totonosti obèianskym preukazom alebo úradným preukazom a potvrdení prevzatia podpisom na kópii
registratúrneho záznamu alebo na doruèovacom lístku
s uvedením dátumu prevzatia. Údaj o osobnom prevzatí
sa uvedie v evidencii spisov slovami Prevzaté osobne.
(6) Spôsob odosielania jednotlivých typov zásielok
upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
§ 16
Registratúrny plán
(1) Registratúrny plán usporadúva registratúru pôvodcu do vecných skupín pod¾a jednotlivých úsekov èinnosti
pôvodcu. Jednotlivým vecným skupinám spisov urèuje registratúrnu znaèku, znak hodnoty a lehotu uloenia.
(2) Registratúrna znaèka sa ustanovuje v registratúrnom pláne pre vecnú skupinu spisov. Registratúrna
znaèka urèuje ich miesto v registratúre pôvodcu. Skladá sa z abecednej skratky alebo alfanumerickej skrat-
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ky, prièom prvé písmeno oznaèuje typ agendy, druhé
písmeno vecnú skupinu spisov v rámci danej agendy
a èíslica druh registratúrneho záznamu v rámci danej
vecnej skupiny.
§ 17
Rekontrukcia spisu
(1) Ak dolo k pokodeniu, znièeniu alebo strate spisu, ktorý pôvodca alebo iný orgán verejnej moci potrebuje alebo je potrebné zachova celistvos registratúry,
vyhotoví sa zápisnica o výsledku vyetrovania a moných dôsledkoch poruenia celistvosti registratúry.
(2) Pokodený, znièený alebo stratený spis mono na
iados prísluného orgánu verejnej moci alebo z dôvodu vlastnej potreby pôvodcu nahradi rekontrukciou
spisu, ktorá sa vykoná pod¾a evidencie spisov.
(3) Pôvodca môe pri rekontrukcii spisu poiada
tretie osoby alebo úèastníkov konania, aby predloili
registratúrne záznamy, ktoré im pôvodca po vyhotovení odpisu vráti. Na úèely rekontrukcie spisu mono
vyui aj elektronické kópie registratúrnych záznamov
uloené v elektronickom systéme správy registratúry
alebo pôvodný neelektronický registratúrny záznam,
ktorého zaruèenou konverziou vznikol nový registratúrny záznam.
(4) Súèasou rekontrukcie spisu je záznam o jej
priebehu vyhotovený pôvodcom. Údaj o vykonaní rekontrukcie spisu sa vyznaèí v evidencii spisov a na
spisovom obale rekontruovaného spisu slovami Rekontruovaný spis.
(5) Ak v priebehu rekontrukcie spisu zanikne jej dôvod, rekontrukcia spisu sa zastaví. Ak zanikne dôvod
rekontrukcie spisu po jej skonèení, záznam o jej priebehu sa vloí do pôvodného spisu a rekontruovaný
spis sa môe znièi.
§ 18
Ukladanie registratúrneho záznamu a spisu
(1) Elektronický registratúrny záznam a elektronický
spis sa ukladá v elektronickom systéme správy registratúry
a v prípade potreby v module dlhodobého uchovávania.17)
(2) Elektronický registratúrny záznam musí by uloený vo formáte pod¾a § 23, ktorý zaruèí jeho nemennos a umoní jeho zobrazenie pouívate¾sky zrozumite¾ným spôsobom.
(3) Spracovate¾ pred uzatvorením spisu skontroluje
jeho úplnos pod¾a obsahu spisu.
(4) Elektronický registratúrny záznam alebo elektronický spis sa povauje za úplný, ak sú k nemu trvalo
pripojené truktúrované údaje o jeho obsahu, truktúre, väzbách a jeho správe vrátane údajov o platnosti zaruèeného elektronického podpisu, zaruèenej elektronickej peèate alebo èasovej peèiatky.
(5) Ak je elektronický registratúrny záznam alebo
elektronický spis neúplný, doplnia sa k nemu truktú17
18

) § 10 ods.12 zákona è. 305/2013 Z. z.
) § 20 ods. 1 vyhláky è. 628/2002 Z. z.
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rované údaje o jeho obsahu, truktúre a väzbách a jeho
správe alebo sa prevedie do neelektronickej podoby. Informácia o prevedení do neelektronickej podoby sa vyznaèí v evidencii spisov.
(6) Ak je elektronický registratúrny záznam alebo
elektronický spis trvalo pokodený alebo znièený alebo
ho nie je moné zobrazi pouívate¾sky zrozumite¾ným
spôsobom, vyznaèí sa táto skutoènos v elektronickom
systéme správy registratúry.
(7) Uzatvorený spis sa ukladá takto:
a) elektronický spis v elektronickej príruènej registratúre a v elektronickom registratúrnom stredisku
v elektronickom systéme správy registratúry alebo
v module dlhodobého uchovávania elektronických
registratúrnych záznamov,
b) neelektronický spis v príruènej registratúre a registratúrnom stredisku,18)
c) kombinované spisy v elektronickej príruènej registratúre a elektronickom registratúrnom stredisku
tak, e neelektronický registratúrny záznam uloí
ako jeho elektronickú kópiu alebo v príruènej registratúre a registratúrnom stredisku tak, e elektronický registratúrny záznam vytlaèí.
(8) Neelektronický registratúrny záznam, z ktorého
pôvodca vyhotovil elektronickú kópiu, sa uloí v registratúre a vyradí vo vyraïovacom konaní spoloène
s elektronickou kópiou.
§ 19
Príruèná registratúra
(1) Príruènú registratúru tvoria uzatvorené spisy pôvodcu alebo jeho jednotlivých organizaèných zloiek,
ktoré sa ukladajú na jednom mieste, kde zostávajú uloené spravidla jeden kalendárny rok nasledujúci po
roku ich uzatvorenia. Manipulova s nimi môe iba poverený zamestnanec pôvodcu, ktorý zodpovedá za ich
bezpeèné uloenie, úschovu a ochranu.
(2) Spisy sa ukladajú pod¾a roèníkov a pod¾a registratúrnych znaèiek v samostatnej úlonej jednotke pre
kadú registratúrnu znaèku, kde sú uloené pod¾a èíselného poradia s najvyím èíslom navrchu.
(3) Úloná jednotka sa oznaèuje títkom s názvom
pôvodcu, názvom organizaènej zloky pôvodcu, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej znaèke,
registratúrnou znaèkou, znakom hodnoty, ak je v registratúrnom pláne ustanovený, lehotou uloenia
a roèníkom spisov. Vzor títku s identifikaènými údajmi je uvedený v prílohe è. 3.
(4) Uzatvorené spisy sa po uplynutí èasu úschovy
v príruènej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska s dvomi výtlaèkami zoznamu odovzdávaných spisov.
(5) Zoznam odovzdávaných spisov obsahuje názov
pôvodcu, názov organizaènej zloky pôvodcu, dátum
odovzdania, registratúrnu znaèku, èísla spisov, rok,
znak hodnoty, lehotu uloenia, podpis povereného za-
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mestnanca odovzdávajúcej organizaènej zloky pôvodcu a podpis správcu registratúry. Vzor zoznamu je uvedený v prílohe è. 4.
§ 20
Registratúrne stredisko
(1) Registratúrnym strediskom pôvodcu je miesto,
kde sa ukladajú a ochraòujú vybavené a uzatvorené spisy pôvodcu spravidla do uplynutia lehoty uloenia.15)
(2) Registratúrne stredisko spravuje pôvodcom poverený zamestnanec.
(3) Správca registratúry
v urèených termínoch preberá uzatvorené spisy,
eviduje prevzaté spisy,
oznaèuje a ukladá prevzaté spisy,
bezpeène uschováva a vestranne ochraòuje prevzaté spisy,
e) zabezpeèuje prístup k prevzatým spisom a jeho evidenciu,
f) zabezpeèuje vyraïovanie spisov.

a)
b)
c)
d)

(3) Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú
pod¾a jednotlivých organizaèných zloiek pôvodcu.
V rámci organizaènej zloky pôvodcu sa ukladajú pod¾a
roèníkov a registratúrnych znaèiek so zachovaním èíselného poradia v rámci registratúrnej znaèky.
(4) V registratúrnom stredisku sa spravidla neukladajú registratúrne záznamy, ktorých manipuláciu
a evidenciu upravujú osobitné predpisy.19)
§ 21
Prístup k registratúre
(1) Prístup k registratúre sa uskutoèòuje nazeraním,
vypoièiavaním a vyhotovovaním odpisu, výpisu, potvrdenia a kópie zo spisu; elektronický registratúrny
záznam a elektronický spis sa nevypoièiava.
(2) Vypoièiavanie sa uskutoèòuje v lehotách urèených pôvodcom.
(3) Prístup k registratúre sa uskutoèòuje za podmienok vyluèujúcich pokodenie, znièenie alebo stratu registratúrneho záznamu alebo spisu.
(4) Vedenie evidencie prístupu k registratúre a prístup
k registratúre upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.
§ 22
Spisová rozluka
(1) Spisová rozluka sa vykoná pri organizaèných zmenách pôvodcu alebo pri zmene pôsobnosti pôvodcu.
19
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(2) Predmetom spisovej rozluky sú registratúrne záznamy a spisy, ktorým neuplynula lehota uloenia.
(3) Pred vykonaním spisovej rozluky sa vypracúva
návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a spisov
obsahujúci zoznam vetkých registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloenia.
(4) O odovzdaní registratúrnych záznamov a spisov,
ktoré boli predmetom spisovej rozluky, sa vyhotovuje
protokol. Súèasou protokolu je zoznam odovzdávaných registratúrnych záznamov a spisov a evidenèné
pomôcky k nim. Vzor preberacieho protokolu je uvedený v prílohe è. 5.
(5) Spisy, ktoré boli predmetom spisovej rozluky, sa
zaevidujú v registratúrnom denníku alebo v elektronickom systéme správy registratúry právneho nástupcu
pôvodcu.
(6) Uzatvorené spisy sa zaevidujú v evidencii registratúrneho strediska právneho nástupcu pôvodcu.
(7) Ak sa vykonáva správa registratúry pôvodcu
a jeho právneho nástupcu prostredníctvom elektronického systému správy registratúry, vykonáva sa spisová
rozluka a odovzdanie elektronických registratúrnych
záznamov a elektronických spisov prostredníctvom
tohto systému.
§ 23
Výstupné formáty elektronického
registratúrneho záznamu
(1) Výstupným dátovým formátom elektronického
registratúrneho záznamu je formát
a) výstupu z elektronického systému správy registratúry,
b) elektronického registratúrneho záznamu uloeného
v elektronickom systéme správy registratúry,
c) na odovzdávanie elektronických archívnych dokumentov.
(2) Na textové elektronické registratúrne záznamy
s trvalou dokumentárnou hodnotou sa pouije ako výstupný formát elektronického registratúrneho záznamu najmä formát PDF/A-1a.
(3) Na grafické elektronické registratúrne záznamy
sa pouije ako výstupný formát elektronického registratúrneho záznamu
a) Portable Network Graphics (PNG),
b) Tagged Image File Format (TIFF, revízia 6  nekomprimovaný),
c) JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF).
(4) Pôvodca môe poui na výstupné zostavy z elektronického systému správy registratúry aj iný výstupný formát.20)

) Napríklad vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi èinnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhláky è. 96/2009 Z. z., vyhláka
Národného bezpeènostného úradu è. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpeènosti v znení vyhláky è. 232/2013 Z. z., vyhláka Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady
a správy katastra.
20
) Výnos è. 55/2014 Z. z. v znení neskorích predpisov.
ISO/IEC 15948 Information technology  Computer graphics and image processing  Portable Network Graphics (PNG): Functional specification.
Súbor ISO/IEC 10918 Information technology  Digital compression and coding of continuous-tone still images.
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(5) truktúrované údaje o obsahu, truktúre, väzbách a správe elektronického registratúrneho záznamu sú k nemu pripájané vo formáte XML alebo JSON.

riadnej situácie. Náhradná evidencia sa uzavrie po vybavení vetkých v nej zaevidovaných záznamov
a spisov.

§ 24

(4) Náhradný spôsob správy registratúry v mimoriadnej situácii upravuje registratúrny poriadok pôvodcu.

Správa registratúry v mimoriadnej situácii
(1) V mimoriadnej situácii,21) v dôsledku ktorej pôvodca nemôe vykonáva správu registratúry ustanoveným
spôsobom, vykonáva ju vedením náhradnej evidencie.
(2) V mimoriadnej situácii sa zabezpeèuje prednostne
správa tej èasti registratúry, ktorá je nevyhnutná pre
schopnos pôvodcu zabezpeèi výkon jeho pôsobnosti,
vyrovnanie sa s následkami mimoriadnej udalosti22)
a ochranu jeho právom chránených záujmov.
(3) Náhradná evidencia na evidovanie nových záznamov a spisov sa uzavrie ihneï po ukonèení mimo-

§ 25
Prechodné ustanovenie
Registratúrne poriadky uvedú pôvodcovia do súladu
s touto vyhlákou do 1. apríla 2016.
§ 26
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Robert Kaliòák v. r.

21
22

) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
) § 3 ods. 2 zákona è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 410/2015 Z. z.

(V z o r)

PREZENTAÈNÁ PEÈIATKA

Názov pôvodcu
Dátum
Èíslo záznamu:

Èíslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 410/2015 Z. z.

(V z o r)

OBSAH SPISU

názov pôvodcu
názov organizaènej zloky pôvodcu
adresa pôvodcu

Vec:

Por.
è.
zázn.

Èíslo spisu:

Dátum
doruèenia/
odoslania

001
002
003
..
N

Vyhotovil:
Dòa:

Odosielate¾/
adresát

Vec

Poèet
príloh

Dátum
vybavenia

Spôsob
vybavenia
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 410/2015 Z. z.

(V z o r)

TÍTOK S IDENTIFIKAÈNÝMI ÚDAJMI

Názov pôvodcu
názov organizaènej zloky

Vec

Registratúrna
znaèka:

Znak hodnoty
a lehota uloenia:

Roèník spisov:

Poznámka:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 410/2015 Z. z.

(V z o r)

ZOZNAM SPISOV ODOVZDÁVANÝCH Z ORGANIZAÈNÝCH ZLOIEK
DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

Názov pôvodcu:
Organizaèná zloka:
Dátum odovzdania:
Odovzdaný roèník:

RZ

Registratúrne stredisko
Podpis

Èíslo spisu

ZH  LU

Odovzdávajúca organizaèná zloka
Podpis

RZ  registratúrna znaèka
ZH  znak hodnoty
LU  lehota uloenia
Poznámka: napr. do poznámky sa zapisuje znak 0, t. j. neodovzdaný spis.

Poznámka
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 410/2015 Z. z.

(V z o r)

PROTOKOL O ODOVZDANÍ REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV A SPISOV,
KTORÉ SÚ PREDMETOM SPISOVEJ ROZLUKY

Èíslo spisu:

ODOVZDÁVAJÚCI

..................................................

zastúpený
..................................................

PREBERAJÚCI
..................................................

zastúpený
..................................................

Spisová rozluka sa uskutoèòuje v súvislosti .......................................................................
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Predmetom spisovej rozluky sú:
 n e v y b a v e n é a n e u z a t v o r e n é s p i s y z rokov .....................................................................
poèet spisov............................................................................................................................................

 u z a t v o r e n é s p i s y .....................................................................................................................
poèet úloných jednotiek (balíky, spisové dosky a pod.) .........................................................................

 e v i d e n è n é p o m ô c k y z rokov ....................................................................................................
poèet kníh, roèných zoznamov a pod. .....................................................................................................

 o d o v z dá v a c i e z o z n a m y (ako príloha protokolu)

Protokol je vyhotovený v ........... rovnopisoch s platnosou originálu, z ktorých po jednom (1) rovnopise
dostanú odovzdávajúci, preberajúci a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

odtlaèok úradnej podlhovastej nápisovej

odtlaèok úradnej podlhovastej nápisovej

peèiatky

peèiatky

meno, priezvisko

meno, priezvisko

funkcia vedúceho zamestnanca

funkcia vedúceho zamestnanca

V ............................................................................. dòa ...................................................................
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