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122
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa èíslo 610 nahrádza èíslom 611
a na konci sa pripája táto veta: Nadobúdaním vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku na úèely tohto zákona nie je prevod pod¾a § 611 Obèianskeho zákonníka,
ak zamieòanými vecami sú po¾nohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnate¾né; hodnoty zamieòaných pozemkov sú porovnate¾né, ak ich rozdiel nie je
väèí ako 10 %..
2. V § 4 ods. 2 sa èíslovka 10 nahrádza èíslovkou 8.
3. V § 4 ods. 7 sa za slovo cenu vkladajú slová alebo
hodnotu.
4. V § 4 ods. 7 sa slová uplynutia lehoty pod¾a § 4
ods. 3 nahrádzajú slovami neúspeného ukonèenia
ponukového konania pod¾a odseku 6.
5. V § 4 ods. 9 sa za slovo ako vkladajú slová osoba
pod¾a odseku 1 písm. a) alebo.
6. V § 4 ods. 10 sa za slovo Na vkladajú slová osobu
pod¾a odseku 1 písm. a), ktorá je mladým po¾nohospodárom,11) alebo.
7. V § 5 ods. 1 písm. d) sa pred bodkoèiarku vkladajú
slová alebo hodnotu po¾nohospodárskeho pozemku.
8. V § 5 ods. 2 sa slová uplynutia lehoty pod¾a § 4
ods. 3 nahrádzajú slovami neúspeného ukonèenia
ponukového konania pod¾a § 4 ods. 6.
9. § 5 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prevádzajúci je povinný oznaèi v registri nadobúdate¾a, ktorý prejavil záujem pod¾a odseku 3 a s ktorým sa prevádzajúci predbene dohodol na uzavretí
zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku..
10. V § 6 ods. 3 písm. b) iestom bode sa pred bodkoèiarku vkladajú slová alebo hodnoty po¾nohospodárskeho pozemku.
11. V § 6 ods. 8 písm. b) prvom bode sa slová èestné
vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu nahrádzajú
slovami potvrdenie obce alebo kópia.

12. V § 6 sa odsek 8 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) prevod pod¾a § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte
alebo sídle na území Slovenskej republiky..
13. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
(1) Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení úèinnom od 1. júla
2015 sa nevzahuje na zmluvy pod¾a § 611 Obèianskeho zákonníka predloené v konaní o povolení vkladu do
31. júla 2015.
(2) Lehota pod¾a § 5 ods. 2 v znení úèinnom od 1. júla
2015 sa vzahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu
vlastníctva po¾nohospodárskych pozemkov uskutoènené do 30. júna 2015..
Èl. II
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb.,
zákona è. 542/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona
è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 456/2002 Z. z., zákona è. 172/2003 Z. z., zákona
è. 504/2003 Z. z., zákona è. 12/2004 Z. z., zákona
è. 549/2004 Z. z., zákona è. 595/2006 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 285/2008 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z., zákona
è. 139/2010 Z. z., zákona è. 559/2010 Z. z., zákona
è. 145/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 140/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 11 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Pôdu, ktorú pozemkový fond poskytne oprávnenej osobe ako náhradný pozemok, mono poèas piatich
rokov odo dòa prevodu vlastníctva na oprávnenú osobu
vyuíva len na úèel, na ktorý je vyuívaná ku dòu prevodu vlastníctva na oprávnenú osobu; to neplatí, ak ide
o vybudovanie stavby vo verejnom záujme..
2. V § 16 ods. 5 sa tvrtá veta vypúa a tretia veta
znie: Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok
oprávnenej osoby na náhradu nemono previes na tretiu osobu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13c sa vypúa.
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3. Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 34d
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
Ustanovenie § 11 ods. 10 sa vzahuje aj na prevod
vlastníctva k pôde, ak do 30. júna 2015 dolo k dohode
alebo k uzavretiu zmluvy pod¾a § 16 ods. 5 v znení úèinnom do 30. júna 2015..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona
è. 559/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 145/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 115/2014 Z. z. a zákona
è. 363/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 18 znie:
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(6) Náklady spojené s èinnosou zdruenia úèastníkov pozemkových úprav pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), d) a
g) a i) hradí obec. Èlenovia tohto zdruenia môu na
túto èinnos prispie finanènou èiastkou obci na osobitný úèet. Nevyèerpané finanèné prostriedky po ukonèení pozemkových úprav sú príjmom obce.
(7) Ak úèastník poruením tohto zákona spôsobí zvýenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových
úprav, je povinný ich uhradi. Výku nákladov po prerokovaní so zdruením úèastníkov urèí okresný úrad..
2. V § 20 sa za slová Náklady na pozemkové úpravy
vkladajú slová vrátane nákladov na èinnos zdruenia
úèastníkov pozemkových úprav a slová písm. c) sa
nahrádzajú slovami písm. b) a c).
3. V § 25 ods. 1 sa vypúajú slová na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo.
4. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Práce spojené s projektovou dokumentáciou
a realizáciou spoloèných zariadení a opatrení vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spåòajú podmienky na tieto èinnosti pod¾a osobitného predpisu16)
a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy so tátom, obcou, vyím územným celkom, fyzickou osobou
alebo právnickou osobou..
5. V § 25 ods. 3 a 4 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami odseku 1.
6. V § 25 ods. 6 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 1.
7. V § 25 ods. 8 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.
8. § 27 znie:

§ 18

§ 27

(1) Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), d)
a g) a i) uhrádza tát.

(1) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia
a vykonania projektu pozemkových úprav pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), d) a g) a i) zabezpeèuje ministerstvo
pod¾a osobitného predpisu.16c)

(2) Náklady spojené s projektovou dokumentáciou
a realizáciou spoloèných zariadení a opatrení pri pozemkových úpravách vykonaných pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), d) a g) a i) uhrádza tát, obec, vyí územný
celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(3) Náklady spojené s projektovou dokumentáciou
a realizáciou spoloèných zariadení a opatrení schválených pozemkovými úpravami pod¾a § 2 ods. 1 písm. b),
c) a h) uhrádza obec, vyí územný celok, fyzická osoba
alebo právnická osoba.
(4) Spoloèné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní vlastník
pozemku.
(5) Potvrdenie o súlade projektovej dokumentácie
a realizácie spoloèných zariadení a opatrení so schváleným plánom pod¾a § 13, obstarávaných inou osobou
ako je ministerstvo, vydáva na iados tejto osoby okresný úrad. Na vydanie potvrdenia sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.18)

(2) Obstarávanie projektovej dokumentácie, realizácie spoloèných zariadení a opatrení a ininierskej èinnosti pri pozemkových úpravách pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), d) a g) a i) zabezpeèuje ministerstvo, obec alebo vyí územný celok pod¾a osobitného predpisu.16c)
(3) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia
a vykonania projektu pozemkových úprav pod¾a § 2
ods. 1 písm. b) a h) zabezpeèuje ten, na návrh koho sú
pozemkové úpravy povolené.
(4) Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác
spojených s budovaním spoloèných zariadení a opatrení a ininierskej èinnosti pri pozemkových úpravách
pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a h) zabezpeèuje fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom spoloèného
zariadenia alebo opatrenia.
(5) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia
a vykonania projektu pozemkových úprav a ostatných
úkonov v konaní o pozemkových úpravách, projektovej
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dokumentácie, prác spojených s budovaním spoloèných zariadení a opatrení a ininierskej èinnosti a ich
realizáciu pri pozemkových úpravách pod¾a § 2 ods. 1
písm. c), zabezpeèuje investor stavby (§ 8e)..
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 131/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 219/2000 Z. z., zákona
è. 193/2001 Z. z., zákona è. 419/2002 Z. z., zákona
è. 503/2003 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 218/2005
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 537/2006 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z., zákona
è. 139/2010 Z. z., zákona è. 241/2012 Z. z., zákona
è. 57/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 34/2014 Z. z., zákona è. 115/2014 Z. z. a zákona
è. 25/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 18 odsek 4 znie:
(4) Fond môe previes vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú pod¾a cenového predpisu46) alebo na pozemku zriadi vecné bremeno..
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Èl. V
Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 217/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 139/2010 Z. z., zákona è. 559/2010 Z. z. a zákona
è. 145/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 12 znie:
(12) Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok
oprávnenej osoby na náhradu nemono previes na tretiu osobu..
2. § 6 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Pozemok prevedený do vlastníctva oprávnenej
osoby za pôvodný pozemok pod¾a odseku 5, mono poèas piatich rokov odo dòa prevodu vlastníctva vyuíva
len na úèel, na ktorý je vyuívaný ku dòu prevodu
vlastníctva; to neplatí, ak ide o vybudovanie stavby vo
verejnom záujme..
3. Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:

2. V § 19 ods. 4 sa vypúajú slová písm. c) a g).

§ 8d

3. V § 19 ods. 5 sa vypúajú slová a z dôvodov pod¾a
odseku 3.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2015

4. V § 19 odsek 6 znie:
(6) Ak pozemok pod¾a § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môe sa fond alebo správca dohodnú
na zruení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní;
to neplatí, ak ide o spoloènú nehnute¾nos.47a).

Ustanovenie § 6 ods. 13 sa vzahuje aj na prevod
vlastníctva k pozemku, ak do 30. júna 2015 dolo k postupu pod¾a osobitného predpisu31) alebo k uzavretiu
zmluvy pod¾a § 6 ods. 12 v znení úèinnom do 30. júna
2015..

5. V § 28b prvá veta znie: Ak sa zjednoduený register zhotovuje v èasti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území a v zostávajúcej èasti katastrálneho
územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území u bol register schválený alebo konanie prebieha, zjednoduený register vypracuje zhotovite¾ registra pre u spracovaný alebo
zadaný register..

Poznámka pod èiaru k odkazu 31 znie:

31) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 237/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov..

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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123
ZÁKON
z 13. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených
úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopåòa
zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 23 ods. 2 písm. h) sa slová pod¾a § 28 ods. 2
a 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 28 ods. 2 a 4.
2. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
c) pri uívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou
sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,.
3. V § 27 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: a vznikne tým nedoplatok mýta.
4. V § 27 ods. 2 sa suma 2 250 eur nahrádza sumou
1 050 eur a suma 1 500 eur sa nahrádza sumou
700 eur.
5. V § 27 ods. 3 sa suma 3 000 eur nahrádza sumou
2 000 eur a suma 2 000 eur sa nahrádza sumou
1 000 eur.
6. V § 27 odsek 4 znie:
(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) sa uloí
pokuta vo výke od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom
konaní vo výke od 50 eur do 700 eur..
7. V § 27 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) sa uloí
pokuta vo výke 1 000 eur a v blokovom konaní vo výke 700 eur.
(6) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. e) sa uloí
pokuta vo výke od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výke od 10 eur do 80 eur..
Doterajie odseky 5 a 13 sa oznaèujú ako odseky 7
a 15.
8. V § 27 ods. 7 sa slová e) a nahrádzajú slovami f)
a.
9. V § 27 odsek 8 znie:
(8) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. h) a i) sa uloí pokuta vo výke od 100 eur do 500 eur a v blokovom
konaní vo výke od 50 eur do 300 eur..

10. V § 27 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. j) sa uloí
pokuta vo výke 100 eur a v blokovom konaní vo výke
50 eur, a ak takýmto poruením vznikne nedoplatok
mýta, uloí sa pokuta vo výke 160 eur a v blokovom
konaní vo výke 120 eur..
Doterajie odseky 9 a 15 sa oznaèujú ako odseky 10
a 16.
11. V § 27 ods. 11 sa slová 2 a 6 nahrádzajú slovami 2 a 9.
12. V § 27 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchate¾om priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na konanie o priestupku
pod¾a odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode
ktorého dolo k zisteniu poruenia niektorej z povinností pod¾a tohto zákona..
13. V § 27 ods. 13 sa na konci pripája táto veta:
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle
kraja o priestupku pod¾a odseku 1 písm. a) a j) vydanom v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle
kraja..
14. V § 28 odsek 1 znie:
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovate¾ vozidla, ktorý
a) uíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady
mýta,
b) pri uívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou
sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,
c) palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju pouíva v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) alebo b),
d) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov pod¾a § 9
ods. 2 písm. c)..
15. V § 28 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) a odseku 2 sa uloí pokuta vo výke od 1 500 eur do 10 000
eur.
(5) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) sa uloí pokuta vo výke od 480 eur do 2 000 eur..
16. V § 28 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
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(6) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. c) sa uloí pokuta vo výke od 30 eur do 300 eur.

(3) Za poruenie povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a)
sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke 1500 eur.

(7) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) sa uloí pokuta vo výke od 150 eur do 400 eur, a ak takýmto
poruením vznikne nedoplatok mýta, uloí sa pokuta
vo výke od 480 eur do 2 000 eur..

(4) Za poruenie povinnosti pod¾a odseku 1 písm. b)
sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke 480 eur.

Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 8
a 14.
17. V § 28 odsek 9 znie:
(9) Správne delikty pod¾a odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovate¾ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania,
ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo bydlisko, ak
ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovate¾om vozidla
osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne prísluným na konanie o správnom delikte je okresný
úrad v sídle kraja, v obvode ktorého dolo k porueniu
povinnosti pod¾a odseku 1..
18. V § 28 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o správnom delikte pod¾a odseku 1 rozhoduje prísluný
okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte
pod¾a odseku 1 vydanom v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja..
Doterajie odseky 10 a 14 sa oznaèujú ako odseky 11 a 15.
19. V § 29 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Prevádzkovate¾ vozidla je povinný zabezpeèi,
aby pri uívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom
bola splnená povinnos
a) úhrady mýta,
b) uívania vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta s palubnou jednotkou vo vozidle,
c) správneho a úplného zadania technických údajov
o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na
výpoèet mýta a jeho odúètovanie,
d) oznámenia zmeny zaregistrovaných údajov pod¾a § 9
ods. 2 písm. c).
(2) Prevádzkovate¾ vozidla sa dopustí správneho deliktu, ak poruí povinnos pod¾a odseku 1. Ak okresný
úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou pod¾a § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru pod¾a odseku 7 poruenie povinnosti
prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 a nie je dôvod
na odloenie veci, bezodkladne bez ïalieho konania
vydá rozkaz o uloení pokuty pod¾a odsekov 3 a 6. Pokuta sa zvyuje o 300 eur tomu, kto sa dopustí poruenia povinností pod¾a odseku 1 opätovne do jedného
roka od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu alebo
rozhodnutia o uloení pokuty..
20. V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 6,
ktoré znejú:

(5) Za poruenie povinnosti pod¾a odseku 1 písm. c)
sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke 480 eur,
ak takýmto poruením vznikne nedoplatok mýta.
(6) Za poruenie povinnosti pod¾a odseku 1 písm. d)
sa v rozkaznom konaní uloí pokuta vo výke 180 eur.
Ak takýmto poruením vznikne nedoplatok mýta, uloí
sa v rozkaznom konaní pokuta vo výke 480 eur..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
21. V § 29 ods. 7 sa vypúajú slová pod¾a odseku 1
a slová pod¾a odseku 2 sa nahrádzajú slovami pod¾a
odsekov 3 a 6.
22. V § 29 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Na rozkazné konanie o správnom delikte je
miestne prísluný okresný úrad, v obvode ktorého má
prevádzkovate¾ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu,
miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovate¾om vozidla osoba s bydliskom, miestom
podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, miestne prísluným na rozkazné konanie
o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého dolo k porueniu povinnosti pod¾a odseku 1..
Doterajie odseky 9 a 12 sa oznaèujú ako odseky 10
a 13.
23. V § 29 ods. 10 a 12 sa slová pod¾a odseku 2 nahrádzajú slovami pod¾a odsekov 3 a 6.
24. V § 29 ods. 13 sa vypúajú slová pod¾a odseku 1.
25. V § 31 ods. 1 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami
ods. 3 a 6.
26. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch
zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1. júlom 2015
sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; neskoria
právna úprava sa pouije, ak je to pre páchate¾a priestupku alebo správneho deliktu priaznivejie..
Èl. II
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., záko-
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§ 56b

na è. 133/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 388/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 10 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Pravidelnú vnútrotátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike ako èas pravidelnej medzinárodnej
autobusovej dopravy, mono povoli pod¾a osobitného
predpisu32) a len so súhlasom dopravných správnych
orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej
linky. Dotknutý dopravný správny orgán súhlas neudelí, len ak doloí podrobnú analýzu pod¾a osobitného
predpisu.32).
2. Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1. júlom 2015 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov, neskoria právna úprava sa pouije, ak je to pre iadate¾a
priaznivejie..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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124
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 198/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z. a zákona
è. 204/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa slová tátnej správy nahrádzajú slovami
verejnej moci.
2. V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová ods. 5 nahrádzajú
slovami ods. 6.
3. V § 2 ods. 3 druhej vete sa slová ako jediná nahrádzajú slovami spoloène pre územný obvod matrièného úradu.
4. V § 3 odsek 4 znie:
(4) Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej
osoby, ktorej sa zápis v matrike týka..
5. § 3 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého
rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu
zápisu v matrike alebo zruenie zápisu v matrike, mono poui úradný výpis nie starí ako tri mesiace..
6. V § 4 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
7. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej
miestnosti v sídle matrièného úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
8. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Elektronická matrika
(1) Elektronická matrika je pecializovaným portálom,1b) na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaruèeným elektronickým podpisom môe obèan Slovenskej republiky,
cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na
území Slovenskej republiky, vyuíva na úseku matrík

vybrané elektronické sluby1c) matrièných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveò informaèným
systémom,1d) ktorý slúi na zber, uloenie, spravovanie
a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpeèuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovate¾om informaèného systému elektronická
matrika je ministerstvo.
(2) Na výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe sa vzahujú ustanovenia veobecného
predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ak tento zákon neustanovuje
inak. Matrièné úrady, ministerstvo, okresné úrady sú
povinné na úseku matrík pri výkone verejnej moci
v elektronickej podobe pouíva elektronickú matriku.
Súdy a iné tátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboenských spoloèností (ïalej len cirkev) pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe na úseku matrík pouívajú elektronickú matriku.
(3) Elektronická matrika obsahuje súbor údajov
pod¾a § 19 ods. 1, 2 a 5 a elektronickú podobu listín,
ktoré slúia ako podklad na zápis, dodatoèný zápis, dodatoèný záznam alebo ich zmenu v matrike.
(4) Údaje pod¾a odseku 3 sa povaujú za úplné a zodpovedajúce skutoènosti, ak nie je preukázaný opak.
Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje do elektronickej matriky, zodpovedá za úplnos a správnos ním
zapísaných údajov.
(5) O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike
môe poiada osoba uvedená v § 18 ktorýko¾vek matrièný úrad. Úradný výpis z elektronickej matriky a potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike
mono poskytnú osobe uvedenej v § 18 v elektronickej
podobe pod¾a osobitného predpisu1e) aj prostredníctvom elektronickej matriky.
(6) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.
(7) Matrièné úrady, okresné úrady, súdy a iné tátne
orgány, lekári, orgány cirkví a náboenských spoloèností sú povinné poskytnú bezodkladne súèinnos ministerstvu pri zabezpeèovaní elektronických sluieb informaèného systému elektronická matrika.
(8) Ministerstvo zverejòuje zoznam matrièných úradov pripojených na informaèný systém elektronickej
matriky na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 1b a 1e znejú:

1b) § 5 ods. 3 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).
1c
) § 2 ods. 1 písm. q) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
1d
) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z.
1e
) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z..

9. V § 8 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: Na
odbornom vzdelávaní sú povinní sa zúèastòova aj zamestnanci okresných úradov vykonávajúci kontrolu
vedenia matrík. Okresný úrad je povinný umoni týmto zamestnancom zúèastni sa na odbornom vzdelávaní..
10. V § 8 ods. 5 sa za slovo obec vkladajú slová
v spolupráci s prísluným okresným úradom.
11. V § 8 ods. 6 sa slová orgánom tátu nahrádzajú
slovami matrièným úradom.
12. V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak
vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieaa, pretoe oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 83 zákona è. 36/2005 Z. z..

13. § 13 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Zápis dieaa, ktoré bolo odloené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná
na základe správy lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore neonatológia alebo lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria ústavného
zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytol dieau
zdravotnú starostlivos ihneï po jeho nájdení v inkubátore. Správa sa zale matriènému úradu najneskôr
do troch pracovných dní odo dòa nájdenia dieaa vo
verejne prístupnom inkubátore a musí obsahova údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieaa, pohlaví dieaa a o predpokladanom dátume narodenia dieaa; predpokladaný dátum narodenia dieaa
obsahuje aspoò predpokladaný mesiac jeho narodenia.
(7) Ak ide o zápis dieaa, ktorého dátum narodenia
nebol presne urèený, matrièný úrad zapíe ako deò narodenia posledný deò mesiaca, ak lekár pod¾a odseku 6
urèil aspoò mesiac narodenia dieaa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 11 ods. 11 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona
è. 538/2005 Z. z..

14. V § 14 písmeno a) znie:
a) deò, mesiac, rok a miesto uzavretia manelstva,.
15. V § 18 ods. l úvodnej vete sa za slovo umoní
vkladajú slová v prítomnosti matrikára.
16. V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) splnomocnenému zástupcovi po predloení písomného plnomocenstva s úradne osvedèeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,.
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Doterajie písmená b) a h) sa oznaèujú ako písmená c) a i).
17. V § 18 ods. 1 písm. h) sa nad slovo zákon umiestòuje odkaz 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Napríklad zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
neskorích predpisov..

18. V § 18 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
19. § 18 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ak ide o osvojenie, matrièný úrad umoní nazrie
do zápisu o osvojení a robi si z neho výpisy len osvojite¾om a po dovàení plnoletosti aj osvojencovi.
(5) Doslovný výpis z matriky mono vyda len pre
úradnú potrebu orgánov verejnej moci..
20. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Zápis pod¾a odseku 1 sa vykoná na základe písomnej iadosti; k iadosti musia by priloené doklady
pod¾a odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike..
21. V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) iados pod¾a odseku 2 sa podáva na
a) zastupite¾skom úrade Slovenskej republiky v cudzom táte,
b) matriènom úrade, v ktorého územnom obvode má
obèan trvalý pobyt,
c) matriènom úrade, v ktorého územnom obvode mal
obèan posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromko¾vek matriènom úrade, ak obèan nemal na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
22. V § 23 ods. 5 prvej vete sa slová oznámenia pod¾a
odseku 2 nahrádzajú slovami iadosti na osobitnú
matriku.
23. V § 23 ods. 8 prvej vete sa slovo po nahrádza
slovom o.
24. V § 24 sa slová orgány cirkví a náboenských
spoloèností14) (ïalej len cirkev) nahrádzajú slovom
cirkev14).
25. V § 26 sa slová listín alebo oznámení nahrádzajú slovami úradných listín alebo písomných oznámení.
26. V § 27 ods. 1 úvodná veta znie: tátny obèan Slovenskej republiky predkladá príslunému matriènému
úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manelstva
tieto doklady:.
27. V § 27 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) doklad, ktorým mono preukáza totonos..
28. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b), c), e) a f)
mono nahradi predloením platného obèianskeho
preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity obèianskym preukazom s elektronickým èipom.14a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a

) § 19 zákona è. 305/2013 Z. z..

29. V § 27 ods. 6 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) meno, priezvisko a podpis sobáiaceho a zapisovate¾a, ak ide o uzavretie manelstva pred orgánom cirkvi,.
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
30. § 27 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) a d) netreba
predklada, ak matrièný úrad je pripojený na informaèný systém elektronická matrika a informaèný systém
elektronická matrika obsahuje taký doklad ako elektronický úradný dokument.15a)
(9) Ak má matrièný úrad odôvodnené pochybnosti
o tom, èi bolo manelstvo uzavreté v súlade s osobitným
predpisom,15b) zale príslunému súdu oznámenie
o uzavretí manelstva..
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19a) § 22 písm. b) zákona è. 253/1998 Z. z..

36. V § 35 sa slová pod¾a tohto zákona (§ 13 a 15)
nahrádzajú slovami pod¾a tohto zákona (§ 13, § 15
a § 27 ods. 7).
37. V § 37 odsek 2 znie:
(2) Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným prísluným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné
ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín
na úèely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike, ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka vykonaným
pod¾a osobitného predpisu,21) ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnos predloi preklad do slovenského jazyka sa nevzahuje na listiny pod¾a prvej vety vydané v Èeskej
republike..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 21 a 23 zákona è. 382/2004 Z. z..

38. V § 37 ods. 3 sa vypúa druhá veta.

Poznámky pod èiarou k odkazu 15a a 15b znejú:

39. Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

31. V § 28 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Cudzinec pred uzavretím manelstva v Slovenskej republike je povinný predloi matriènému úradu
najmenej 14 dní pred uzavretím manelstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o osobnom stave,
c) doklad o pobyte,
d) doklad o tátnom obèianstve,
e) úmrtný list zomretého manela alebo inú verejnú
listinu potvrdzujúcu, e manelstvo zaniklo, ak ide
o ovdoveného cudzinca,
f) právoplatný rozsudok o rozvode manelstva alebo
inú verejnú listinu potvrdzujúcu, e manelstvo je
právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
g) doklad, ktorým mono preukáza totonos.

§ 37c

15a) § 3 zákona è. 305/2013 Z. z.
15b
) § 9 a 12 zákona è. 36/2005 Z. z..

(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie by
starí ako es mesiacov..
32. V § 28 sa vypúa odsek 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 16.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako 3 a 4.
33. V § 28 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Okresný úrad môe poiada o stanovisko aj ministerstvo..
34. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa na konci
pripája táto citácia: zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..
35. V § 32 odsek 2 znie:
(2) Matrièný úrad oznámi ministerstvu údaje súvisiace s osvojením dieaa v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. októbra 2015
(1) Ustanovenia § 7 v znení úèinnom od 1. októbra
2015 sa vzahujú na matrièný úrad a po jeho pripojení
na informaèný systém elektronická matrika.
(2) Ak matrièný úrad nie je pripojený na informaèný
systém elektronická matrika, matrièný úrad postúpi
bezodkladne iados o úradný výpis z matriky a iados
o potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike miestne
príslunému matriènému úradu a bezodkladne o tom
informuje iadate¾a.
(3) Ak matrièná udalos nie je zapísaná v elektronickej podobe a matrièný úrad je pripojený na informaèný
systém elektronická matrika, matrièný úrad najskôr
matriènú udalos zapíe v elektronickej podobe do informaèného systému elektronická matrika a následne
vyhotoví úradný výpis z matriky alebo potvrdenie
o údajoch zapísaných v matrike.
(4) Súdy, lekári a cirkev nie sú povinní uplatòova výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe, ak im to neumoòujú technické dôvody..
40. V prílohe  Zoznam matrièných úradov, v ståpci
Kraj  Preovský kraj, v ståpci okres  Kemarok sa vypúajú slová Javorina (vojenský obvod).
41. Slová obvodný úrad vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami okresný
úrad v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.,
zákona è. 198/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zá-
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kona è. 36/2005 Z. z., zákona è. 13/2006 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 564/2008 Z. z. a zákona
è. 204/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) jedného z manelov, ktorí si pri uzavretí manelstva
ponechali svoje doterajie priezviská, a ktorý iada
k svojmu doterajiemu priezvisku prija manelovo
priezvisko ako spoloèné priezvisko; zmena priezviska sa vzahuje aj na priezvisko spoloèných maloletých detí, aj keï neboli zahrnuté do iadosti..
2. V § 9 sa na konci pripája táto veta: Ak ide o zmenu
mena alebo zmenu priezviska maloletého, prísluný je
okresný úrad pod¾a trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý iados podáva..
3. Slová obvodný úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami okresný úrad
v príslunom tvare.

2. V § 6 odsek 6 znie:
(6) Snúbenec môe poiada matrièný úrad alebo
prísluný orgán pod¾a § 3 o upustenie predloenia zákonom ustanovených dokladov pod¾a odseku 1, ak je
ich zadováenie spojené s ako prekonate¾nou prekákou. iados musí by písomná, osobne podaná snúbencom, podpísaná snúbencom a podrobne odôvodnená. Matrièný úrad predkladá iados s podrobným
stanoviskom do piatich dní od jej doruèenia na rozhodnutie okresnému úradu, ktorý do piatich dní po jej doruèení o nej rozhodne; matrièný úrad je týmto rozhodnutím viazaný. Prísluný orgán pod¾a § 3 predkladá
iados s podrobným stanoviskom na rozhodnutie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré do piatich dní od doruèenia iadosti o nej rozhodne; prísluný
orgán pod¾a § 3 je týmto rozhodnutím viazaný..
3. Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
§ 110a

Èl. III
Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 297/2005 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 615/2006 Z. z., zákona è. 201/2008 Z. z., zákona
è. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 290/2011 Z. z. a zákona è. 125/2013 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
4
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Na konanie pod¾a § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 a § 8 ods. 1 sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.17b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Èl. IV

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

 ) § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 154/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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125
ZÁKON
zo 14. mája 2015
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriadenie registra adries (ïalej len register),
b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
c) podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze
údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,
d) pôsobnos orgánov tátnej správy a obcí vo veciach
zapisovania údajov do registra, vedenia registra
a poskytovania údajov z registra,
e) sankcie za poruenie povinností pod¾a tohto zákona.
§2
Adresa a identifikátor adresy
(1) Adresou na úèely tohto zákona je súbor údajov
pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a i) identifikujúcich polohu
a) kadého vstupu do bytovej budovy,1) nebytovej
budovy2) (ïalej len budova), ktorá má urèené
orientaèné èíslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá urèené orientaèné èíslo a má urèené súpisné èíslo.
(2) Budove, ktorá má urèené súpisné èíslo, ale nemá
urèené orientaèné èíslo alebo má urèené len jedno
orientaèné èíslo, môe by priradená len jedna adresa.
Ak má budova viac vstupov, je ku kadému vstupu do
budovy, ktorý má urèené orientaèné èíslo, priradená
jedna adresa.
(3) Adresa vzniká dòom, keï sa budove urèí súpisné
èíslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú
urèené orientaèné èísla, adresa identifikujúca polohu
vstupu do budovy vzniká dòom, keï sa vstupu do budovy urèí orientaèné èíslo v registri.
(4) Adresa zaniká dòom, keï sa budove zruí súpisné
èíslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú
urèené orientaèné èísla, adresa identifikujúca polohu
1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

vstupu do budovy zaniká dòom, keï sa vstupu do budovy zruí orientaèné èíslo v registri.
(5) Identifikátorom adresy na úèely tohto zákona je
jedineèná, neprázdna a koneèná mnoina alfanumerických znakov, ktorá slúi na jednoznaènú identifikáciu
adresy, pre potreby registra a iných informaèných systémov na úèely ich komunikácie.
§3
Adresný bod a geografická os ulice
(1) Adresným bodom je priestorový údaj,3) ktorý
oznaèuje polohu
a) kadého vstupu do budovy, ktorej je urèené orientaèné èíslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá urèené orientaèné èíslo a má urèené súpisné èíslo.
(2) Geografická os ulice je priestorový údaj,3) ktorý
oznaèuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu
iného verejného priestranstva (ïalej len ulica), ktorá
prechádza spojnicou lomových bodov ulice.
(3) Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené
v priestorových súradniciach geodetického referenèného systému, ktorým je Európsky terestrický referenèný
systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.
(4) Adresný bod sa vyznaèí v zameraní adresného
bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného
bodu zabezpeèí stavebník pred podaním iadosti o urèenie súpisného èísla a orientaèného èísla.
(5) Geografická os ulice sa vyznaèí v zameraní ulice,
ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi
ulice zabezpeèí stavebník pred urèením názvu ulice.4)
Register
§4
(1) Register je informaèný systém verejnej správy,5)
ktorý obsahuje údaje pod¾a § 5 a ktorého správcom
je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo). Osobitnú èas registra tvorí geografická èas registra.

§ 43b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 43c zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 2 písm. g) zákona è. 3/2010 Z. z. o národnej infratruktúre pre priestorové informácie.
§ 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
§ 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 570/2009 Z. z.
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(2) Údaje v registri sa povaujú za úplné a zodpovedajúce skutoènosti, kým nie je preukázaný opak. Proti
osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v registri, nemôe iná osoba namieta, e tieto údaje nie sú
úplné alebo nezodpovedajú skutoènosti.
§5
(1) Register obsahuje pri kadej adrese tieto údaje:
názov kraja,
názov okresu,
názov obce alebo názov vojenského obvodu,
názov mestskej èasti, ak sa mesto èlení na mestské
èasti,
e) názov èasti obce alebo názov èasti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod èlenia na èasti,
f) názov ulice, ak je urèený,
g) súpisné èíslo,
h) orientaèné èíslo, ak je urèené,
i) adresný bod,
j) identifikátor adresy.
a)
b)
c)
d)

(2) Register obsahuje pri kadej adrese tieto údaje
o budove:
a) údaj o tom, èi ide o bytovú budovu1) alebo nebytovú
budovu,2)
b) kód druhu stavby,
c) údaj o tom, èi sa v budove nachádzajú byty,
d) údaj o èísle bytu a podlaí, na ktorom sa byt nachádza, ak ide o budovu, v ktorej sa nachádzajú byty, ak
sú tieto údaje obci známe,
e) údaj o tom, èi obec, v ktorej sa budova nachádza, je
mestom,
f) údaj o tom, èi sa budova nachádza vo vojenskom obvode,
g) údaj o tom, èi má èas obce samostatné èíslovanie
budov súpisnými èíslami a orientaènými èíslami, ak
sa budova nachádza v èasti obce,
h) èíselný kód kraja, okresu, obce, mestskej èasti alebo
vojenského obvodu.
(3) Register pri kadej adrese obsahuje aj údaj o potovom smerovacom èísle.6)
(4) Geografická èas registra obsahuje polohu kadého adresného bodu a geografické osi ulíc.
§6
(1) Ministerstvo zapisuje, mení, vymazáva a opravuje
v registri údaje pod¾a
a) § 5 ods. 1 písm. a) a e) a j),
b) § 5 ods. 2 písm. e), f) a h).
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a) § 5 ods. 1 písm. f) a i),
b) § 5 ods. 2 písm. a) a d) a g).
(4) Obec súèasne so vznikom adresy vyznaèí polohu
adresného bodu v geografickej èasti registra a súèasne
so zánikom adresy vymae túto polohu z geografickej
èasti registra. Obec súèasne so zápisom, zmenou alebo
zruením názvu ulice a zápisom, zmenou alebo zruením orientaèných èísiel na ulici vyznaèí, zmení alebo
vymae v geografickej èasti registra geografickú os ulice.
(5) Ak ide o adresu, ktorá sa nachádza vo vojenskom
obvode, pôsobnos pod¾a odsekov 3 a 4, ako aj zápis,
zmenu, výmaz a opravu údajov pod¾a § 5 ods. 2 písm. f)
vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(6) Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu
tátu7) alebo stavbou pre bezpeènos tátu,8) zapísa,
meni, vymazáva alebo opravova údaje pod¾a
§ 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznaèi adresné body a geografické osi ulíc v geografickej èasti registra je moné len
po predchádzajúcom písomnom súhlase tátneho orgánu, na plnenie úloh ktorého slúia alebo na plnenie
úloh právnických osôb v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti alebo zakladate¾skej pôsobnosti.
(7) Ak ide o budovu, ktorá je stavbou jadrového
zariadenia9) alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, zapísa, meni, vymazáva alebo opravova
údaje pod¾a § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznaèi adresné body
a geografické osi ulíc v geografickej èasti registra je
moné len po predchádzajúcom písomnom súhlase
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(8) Poskytovate¾ univerzálnej sluby10) zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaj pod¾a § 5 ods. 3.
§7
(1) Zápis, zmena a výmaz údajov pod¾a § 5 ods. 1 a 2
sa vykonajú ku dòu vzniku, zmeny, opravy alebo zániku adresy, ak odsek 3 a § 9 ods. 1 neustanovuje inak.
(2) Ministerstvo vedie v registri aktuálne údaje pod¾a
§ 5 ods. 1 a 2, ako aj hodnoty týchto údajov pred vykonaním ich zmeny alebo výmazu.
(3) Poskytovate¾ univerzálnej sluby vykoná zápis
údajov pod¾a § 5 ods. 3 najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa oznámenia vzniku, zmeny a opravy
adresy ministerstvom.
(4) Ak poskytovate¾ univerzálnej sluby zmení potové smerovacie èíslo, vykoná zápis tejto zmeny ku dòu
zmeny.

(2) Ministerstvo urèí adrese identifikátor adresy pri
jej vzniku.

§8

(3) Obec zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje pod¾a

(1) Ministerstvo, obec a poskytovate¾ univerzálnej
sluby aj bez návrhu zabezpeèia opravu chyby v registri

6

) § 8 ods. 4 písm. a) zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 125/2015
Z. z.
7
) § 139b ods. 9 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
8
) § 139b ods. 10 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov.
10
) § 3 ods. 1 zákona è. 324/2011 Z. z.
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pri tých údajoch, ktoré sa pod¾a tohto zákona do registra zapisujú, ak sú údaje v registri
a) v rozpore s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zruený, alebo
b) chybné z dôvodu chyby v písaní alebo poèítaní alebo
z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na
základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol
zruený.
(2) Orgány verejnej moci, vlastníci budov a iní oprávnení uívatelia budov sú povinní poskytnú ministerstvu a obci na úèely opravy chyby v registri pod¾a odseku 1 súèinnos.
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klade jednej iadosti o poskytnutie údajov k jednému hlavnému vstupu budovy alebo vstupu do jednej
budovy, ktorým bolo urèené orientaèné èíslo,
b) hromadne vo forme elektronického odpisu spôsobom pod¾a osobitného predpisu,12) ak ide na základe
jednej iadosti o poskytnutie údajov k viacerým
hlavným vstupom budovy alebo vstupom do viacerých budov, ktorým bolo urèené orientaèné èíslo,
alebo
c) automatizovaným spôsobom v súlade so tandardmi pod¾a osobitného predpisu.11)
(3) Register je verejne prístupný aj prostredníctvom
webového sídla ministerstva, prièom takto sprístupnené údaje majú informatívny charakter.

(3) Ten, koho práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje v registri týkajú, môe kedyko¾vek poiada o opravu chyby v registri. Ministerstvo,
obec a poskytovate¾ univerzálnej sluby sú povinní vo
vzahu k údajom, ktoré sa pod¾a tohto zákona do registra zapisujú, vykona opravu chyby do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dòa doruèenia písomnej iadosti o opravu chýb.

(4) Poskytnutie údajov pod¾a odseku 1 a odseku 2
písm. c) je podmienené uzavretím dohody s ministerstvom.

(4) Ministerstvo, obec a poskytovate¾ univerzálnej
sluby zabezpeèia vykonanie opravy chyby v registri na
základe podkladu, ktorým je originál alebo osvedèená
kópia verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zruený.

Správne delikty

§9
(1) Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo
ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôe vykona zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, vykoná na základe údajov poskytnutých obcou
zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov okresný
úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza,
v lehote do piatich pracovných dní; obec je povinná tieto údaje poskytnú bezodkladne.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa rovnako pouije aj na
vyznaèenie polohy adresného bodu a geografickej osi
ulice v geografickej èasti registra.
§ 10
Poskytovanie údajov z registra
(1) Ministerstvo poskytne správcovi informaèného
systému verejnej správy vedeného v súlade so tandardmi pod¾a osobitného predpisu,11) ním urèenému prevádzkovate¾ovi informaèného systému a poskytovate¾ovi univerzálnej sluby údaje z registra v elektronickej
podobe, a to aj automatizovaným spôsobom.
(2) Ministerstvo poskytne na základe iadosti inej
osobe ne pod¾a odseku 1 údaje z registra, a to
a) vo forme elektronického odpisu alebo výstupu spôsobom pod¾a osobitného predpisu,12) ak ide na zá11

(5) Na poskytovanie údajov z registra sa nevzahuje
osobitný predpis.13)
§ 11

(1) Okresný úrad uloí pokutu od 1000 eur
do 5000 eur poskytovate¾ovi univerzálnej sluby, ak
nesplní niektorú z povinností pod¾a § 6 ods. 8.
(2) Okresný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na
závanos, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na poruenie viacerých povinností a na opakované poruenie povinností.
(3) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa okresný úrad dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(4) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 12
Splnomocòovacie ustanovenie
Vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu, vyznaèení polohy adresného
bodu a geografickej osi ulice v geografickej èasti registra ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Spoloèné a prechodné ustanovenia
§ 13
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem konania
o uloení pokuty pod¾a § 11.
(2) Pôsobnos obce pod¾a tohto zákona je výkonom
tátnej správy riadeným, metodicky usmeròovaným

) § 6 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
12
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a kontrolovaným ministerstvom a okresným úradom,
v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

zmene územia obce pod¾a odseku 4 písm. b) a c) rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja.

§ 14

(6) Ministerstvo vedie zoznam obcí a ich èastí, ktorý
uverejòuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo urèuje èíselné kódy èasti obce..

(1) Ak ide o budovy, ktorým bolo urèené súpisné èíslo
do 30. júna 2015, ministerstvo v súèinnosti s obcami
zapíe do registra údaje pod¾a § 5 ods. 1 a 2 a obec vyznaèí polohu adresného bodu a geografickú os ulice
v geografickej èasti registra do 30. júna 2016.
(2) Ministerstvo je v súèinnosti s obcami povinné zabezpeèi zameranie adresných bodov vo vzahu k budovám a geografických osí ulíc pod¾a odseku 1 do 30. júna
2016.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 389/1999 Z. z., zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona
è. 535/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona
è. 615/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky
è.
616/2006
Z.
z.,
zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 334/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 205/2008 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z.,
zákona è. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 511/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 204/2011 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z., zákona è. 160/2014 Z. z., zákona
è. 180/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 239/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 4 znie:
(4) Inou zmenou územia obce ako v odseku 3 je
a) zmena hraníc územia obce v súvislosti so zmenou
priebehu tátnej hranice,
b) iná zmena hraníc územia obce ako v písmene a),
c) zriadenie, zruenie, rozdelenie alebo zlúèenie èastí
obce..
2. § 2 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, o inej

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
3. V § 2a ods. 4 sa slovo obvodnému nahrádza slovom okresnému.
4. § 2c vrátane nadpisu znie:
§ 2c
Èíslovanie budov
(1) Obec urèuje, mení alebo zruuje súpisné èíslo
a orientaèné èíslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ïalej len budova), vedie evidenciu súpisných
èísiel a evidenciu orientaèných èísiel a udriava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruí súpisné èíslo
alebo orientaèné èíslo aj bez iadosti, ak sa zmení alebo
pominie dôvod, pre ktorý bolo urèené.
(2) Na oznaèovanie budov súpisnými èíslami obstaráva obec na vlastné náklady tabu¾ky rovnakého vzoru.
Obec môe rozhodnú o oznaèovaní budov orientaènými èíslami na tabu¾kách rovnakého vzoru.
(3) Osoba urèená v kolaudaènom rozhodnutí je povinná poiada o urèenie súpisného èísla a orientaèného èísla pod¾a odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dòa právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia; ak tak neurobí,
obec urèí súpisné èíslo a orientaèné èíslo pod¾a odsekov 1 a 2 aj bez iadosti. Predo dòom právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia na úèel prevodu vlastníctva
k budove alebo poistenia budovy obec môe na iados
urèi stavebníkovi súpisné èíslo a orientaèné èíslo aj
bez kolaudaèného rozhodnutia.
(4) Vlastník budovy je povinný ma vidite¾ne oznaèenú budovu tabu¾kou so súpisným èíslom a tabu¾kou
s orientaèným èíslom, ak je urèené. Ak je na správu budovy zaloené spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnos pod¾a prvej vety plní
toto spoloèenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená
zmluva o výkone správy, povinnos pod¾a prvej vety plní správca..
5. V § 2d a § 27a ods. 1 sa slovo stavieb nahrádza
slovom budov.
6. V § 13 sa vypúajú odseky 9 a 10.
Doterajie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
7. Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27b
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ak
a) poruí nariadenie,
b) neudruje èistotu a poriadok na uívanom pozemku
alebo na inej nehnute¾nosti, a tým naruí vzh¾ad
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alebo prostredie obce, alebo ak zneèistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených
miest,
nesplní v urèenej lehote bez váneho dôvodu povinnos uloenú starostom poskytnú osobnú pomoc
alebo vecnú pomoc pri odstraòovaní následkov ivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
poruí povinnos pod¾a § 2c ods. 3,
poruí povinnos pod¾a § 2c ods. 4, alebo
poruí povinnos pod¾a § 30e.

(2) Obec uloí pokutu za správne delikty pod¾a odseku 1 do 6 638 eur.
(3) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závanos,
spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na
poruenie viacerých povinností a na opakované poruenie povinností.
(4) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa obec dozvedela o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(5) Výnosy pokút sú príjmom rozpoètu obce..
8. Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30e
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 urèené súpisné èíslo a orientaèné èíslo, vlastník budovy je
povinný poda iados o urèenie súpisného èísla
a orientaèného èísla, ak sa urèuje, do 31. decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote pod¾a prvej vety
iados nepodá, obec rozhodne o urèení súpisného èísla a orientaèného èísla aj bez iadosti..
9. Slová obvodný úrad v sídle kraja vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami okresný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. III
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 454/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 216/2008 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z., zákona
è. 190/2013 Z. z. a zákona è. 335/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 18 odsek 1 znie:
(1) Ohlasovòa zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou èinnosou, ak sú predmetom evidencie
v registri..
Èl. IV
Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
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na è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona
è. 402/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Súèasou systému organizovania verejnej potovej siete je aj potové smerovacie èíslo, ktoré predstavuje skupinu èíslic slúiacich na spracovanie potových zásielok poèas distribúcie.
(4) Potové smerovacie èíslo je
a) územné, pod¾a obvodu pôt, alebo
b) pecifické, pod¾a potových prieèinkov..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 10.
2. V § 53 ods. 4 sa slová § 8 ods. 5 nahrádzajú slovami § 8 ods. 7.
Èl. V
Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 693/2006 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z. a zákona
è. 336/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4b ods. 3 sa za slová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vkladajú slová (ïalej len ministerstvo) a slová Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa nahrádzajú slovom ministerstvom.
2. V § 5 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
3. V § 5 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Prevzatie obèianskeho preukazu
(1) Obèiansky preukaz si môe obèan prevzia na
ktoromko¾vek okresnom riadite¾stve, ktoré uviedol pri
podaní iadosti o vydanie obèianskeho preukazu, alebo
obèan môe poiada o doruèenie obèianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.
(2) Obèan, ktorý poiadal o vydanie obèianskeho preukazu, je povinný prevzia si ho najneskôr do 90 dní od
podania iadosti.
(3) Za obèana môe obèiansky preukaz prevzia osoba jemu blízka2a) po predloení svojho dokladu totonosti; za osobu maloletú a mladistvú môe obèiansky
preukaz prevzia aj osoba uvedená v § 6 ods. 2 po predloení svojho dokladu totonosti. Za obèana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme obèiansky preukaz jeho opatrovník po predloení svojho
dokladu totonosti.
(4) Iná osoba môe obèiansky preukaz prevzia po
predloení svojho dokladu totonosti a plnomocenstva
na zastupovanie s osvedèeným podpisom.
(5) Osvedèená plná moc na zastupovanie pod¾a odseku 4 sa nevyaduje, ak obèan starí ako 15 rokov pri
podaní iadosti o vydanie obèianskeho preukazu spl-
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nomocní na prevzatie obèianskeho preukazu inú osobu
a túto skutoènos uvedie do iadosti a podpíe pred orgánom, ktorý obèiansky preukaz vydáva, alebo zastupite¾ským úradom.
(6) Osoba, ktorá prevezme obèiansky preukaz pod¾a
odsekov 2 a 5, je povinná prevzatie potvrdi svojím
podpisom; ak osoba nie je spôsobilá podpísa sa, uvedie sa táto skutoènos na iadosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 116 Obèianskeho zákonníka..

5. V § 7a sa za slová písm. b) vkladajú slová a c)
a za slová § 5, sa vkladajú slová § 5a,.
6. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7b
Podanie iadosti
prostredníctvom portálu ministerstva
(1) Obèan môe poiada o vydanie nového obèianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva
z dôvodu
a) pod¾a § 7 ods. 2 písm. d), ak ide o vydanie obèianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skonèením doby
platnosti obèianskeho preukazu, alebo
b) pod¾a § 7 ods. 3 písm. c), ak ide o zmenu trvalého pobytu.
(2) iados prostredníctvom portálu ministerstva
mono poda len vtedy, ak obèanovi u bol vydaný obèiansky preukaz s elektronickým èipom a podoba tváre
a podpis obèana v evidencii obèianskych preukazov,
evidencii cestovných dokladov2b) alebo v evidencii
vodièov2c) nie sú starie ako pä rokov a obèan súhlasí
s ich pouitím pri podaní iadosti prostredníctvom portálu ministerstva; ak ide o obèana mladieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpis nesmú by starie ako tri
roky.
(3) Pri podaní iadosti prostredníctvom portálu ministerstva nemono do obèianskeho preukazu uvies
údaje pod¾a § 3 ods. 3, ak u nie sú v evidencii obèianskych preukazov.
(4) Obèan, ktorý poiadal o vydanie obèianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva, je povinný obèiansky preukaz prevzia osobne najneskôr
do 90 dní od podania iadosti na okresnom riadite¾stve,
ktoré uviedol v iadosti; prevzatie je povinný potvrdi
svojím podpisom. Obèan na prevzatie obèianskeho preukazu, o ktorý poiadal prostredníctvom portálu ministerstva, nemôe splnomocni inú osobu, ani za obèana nemôe obèiansky preukaz prevzia osoba blízka
alebo osoba pod¾a § 6 ods. 2..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

2b) § 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona è. 647/2007 Z. z. o cestovných
dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2c
) § 107 ods. 2 písm. k) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
b) obèan stratil obèiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutoènos bola ohlásená okresnému riadite¾stvu, ktorémuko¾vek útvaru Policajného
zboru, zastupite¾skému úradu alebo prostredníctvom portálu ministerstva, alebo ak bol obèiansky
preukaz na okresné riadite¾stvo, ktorýko¾vek útvar
Policajného zboru alebo zastupite¾ský úrad odovzdaný ako nález,.
8. § 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Z dôvodov uvedených pod¾a odseku 1 písm. a) sa
obèiansky preukaz eviduje ako odcudzený, ak nedolo
k jeho odovzdaniu..
9. V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:
b) poiada okresné riadite¾stvo o vydanie nového obèianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti obèianskeho preukazu; ak ide o neplatnos obèianskeho preukazu pod¾a § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môe
poiada aj zastupite¾ský úrad a ak ide o vydanie nového obèianskeho preukazu pod¾a § 7 ods. 2 písm. d)
najskôr 180 dní pred skonèením doby platnosti obèianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny trvalého
pobytu, môe poiada aj prostredníctvom portálu
ministerstva,.
10. V § 11 ods. 1 písm. d) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto povinnos sa vzahuje aj na osobu, ktorá za obèana prevezme obèiansky preukaz pod¾a § 5a ods. 3 a 5,.
11. V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo prostredníctvom portálu ministerstva,.
12. V § 11 ods. 1 sa vypúa písmeno j).
Doterajie písmená k) a m) sa oznaèujú ako písmená j) a l).
13. V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová § 5 ods. 6 nahrádzajú slovami § 5a ods. 2.
14. V § 15 ods. 1 sa vypúajú slová vnútra Slovenskej republiky.
15. V § 17a ods. 6 sa vypúa slovo platný.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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126
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o kniniciach a o zmene a doplnení zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zriaïovanie a zakladanie
kniníc, práva a povinnosti kniníc, práva a povinnosti
zriaïovate¾ov kniníc a zakladate¾ov kniníc, kninièný
systém Slovenskej republiky (ïalej len kninièný systém), rozsah a vykonávanie odborných kninièných
èinností, vyhlasovanie, evidenciu, ochranu, sprístupòovanie, dovoz a vývoz historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu.
(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) kninice, ktoré poskytujú kninièno-informaèné sluby
pouívate¾om a sú evidované v Zozname kniníc Slovenskej republiky (ïalej len zoznam kniníc),
b) vlastníka alebo správcu historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu alebo
vzácneho rukopisu, starej a vzácnej tlaèe a významného slovacikálného dokumentu bez èasového
ohranièenia, ktoré okrem archívnych dokumentov
upravených osobitným predpisom1) mono pre ich
jedineènú hodnotu vyhlási za historický kninièný
dokument alebo historický kninièný fond.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Kninica je kultúrna, informaèná a vzdelávacia
intitúcia, ktorá dopåòa, odborne eviduje, spracováva,
uchováva, ochraòuje, vyuíva a sprístupòuje svoj kninièný fond, poskytuje kninièno-informaèné sluby, napomáha uspokojova kultúrne, informaèné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby pouívate¾ov a podporuje
ich celoivotné vzdelávanie, informaènú gramotnos,
tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitos.
(2) Kninièný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraòovaná a sprístupòovaná jednotka kninièného fondu bez oh¾adu na
jeho obsah a formu. Kninièným dokumentom je aj
samostatný digitálny dokument, ktorým je elektronic1

ká kniha alebo elektronická periodická publikácia,
ktorý zdigitalizovala kninica alebo tento dokument
získala v digitálnej forme prostredníctvom trvalého prístupového práva.
(3) Kninièný fond je súbor vetkých kninièných dokumentov, úèelovo vybraných, sústavne doplòovaných,
uchovávaných, ochraòovaných a sprístupòovaných
pouívate¾ovi.
(4) Elektronický informaèný zdroj je súbor elektronicky uchovávaných bibliografických záznamov alebo
obsahov elektronických dokumentov vrátane ich úplných textov, obrázkov a zvukov so spoloèným pouívate¾ským rozhraním a softvérom na vyh¾adávanie a manipuláciu s údajmi. Sprístupòovanie elektronického
informaèného zdroja sa realizuje prostredníctvom internetu.
(5) Elektronická zbierka je súbor zdrojov v elektronickej podobe, napríklad digitálne dokumenty, elektronické informaèné zdroje, poèítaèové súbory a elektronické katalógy.
(6) Slovacikálny dokument je kninièný dokument,
ktorý sa pod¾a autorstva, jazyka, miesta vydania alebo
obsahu týka Slovenska alebo Slovákov.
(7) Súborný katalóg kniníc je katalóg zdruujúci
bibliografické a lokalizaèné záznamy o kninièných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v kninièných fondoch viacerých kniníc.
(8) Historický kninièný dokument je samostatný
dokument a historický kninièný fond je súbor dokumentov vyhlásených Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) za historický
kninièný dokument alebo za historický kninièný fond
pod¾a § 21 okrem archívnych dokumentov upravených
osobitným predpisom.1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond nemusí by súèasou
kninièného fondu.
(9) pecializovaný kninièný fond je kninièný fond
kninièných dokumentov urèitého zamerania z h¾adiska obsahu, formy, druhu, pôvodu alebo vyuitia.
(10) Konzervaèný fond je súbor vetkých kninièných dokumentov získaných a trvalo uchovávaných
kninicou, ako právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2) ktoré kninica trvalo uchováva pre

) § 2 ods. 2, § 9 a 15 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 216/2007
Z. z.
2
) § 3 a 5 zákona è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín audiovizuálnych diel v znení neskorích predpisov.
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budúce generácie ako súèas národného kultúrneho
dedièstva.
(11) Odborné kninièné èinnosti sú doplòovanie
kninièného fondu, odborná evidencia a spracovanie
kninièných dokumentov, revízia kninièného fondu,
vyraïovanie kninièného fondu, organizácia, uchovávanie a ochrana kninièného fondu a poskytovanie
kninièno-informaèných sluieb.
§3
Zriaïovanie kninice a zakladanie kninice
(1) Kninicu ako právnickú osobu pod¾a osobitného
predpisu3) môe zriadi
a) ústredný orgán tátnej správy,
b) samosprávny kraj,
c) obec.
(2) Kninicu ako právnickú osobu pod¾a osobitného
predpisu4) môe zaloi alebo zriadi iná právnická osoba.
(3) Právnická osoba môe zriadi kninicu aj ako svoj
organizaèný útvar.
(4) Slovenskú národnú kninicu, vedeckú kninicu
a regionálnu kninicu mono zriadi len ako právnickú
osobu.
§4
Práva a povinnosti zriaïovate¾a kninice
alebo zakladate¾a kninice
(1) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
oprávnený
a) zriadi alebo zaloi, zrui alebo zlúèi kninicu s inou
kninicou vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) poiada príslunú kninicu s metodickou pôsobnosou
o odborné usmernenie; zoznam kniníc s celotátnou
metodickou pôsobnosou je uvedený v prílohe è. 1,
c) urèi rozsah a podmienky sprístupnenia kninice verejnosti, ak ide o akademickú kninicu, kolskú
kninicu a peciálnu kninicu,
d) poveri kninicu plnením úloh patriacich do vecnej
pôsobnosti kninice.
(2) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný
a) vyda zriaïovaciu listinu, zakladate¾skú listinu alebo tatút kninice, v ktorých urèí zameranie, pecializáciu a pôsobnos kninice; v jej názve musí by
slovo kninica,
b) oznámi ministerstvu zriadenie alebo zaloenie
kninice na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 2, najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutoèností a písomne oznámi ministerstvu zlúèenie vedeckej kninice alebo regionálnej kninice a zruenie kninice najneskôr do 60 dní od vzniku týchto
skutoèností,
c) zabezpeèi vhodné priestory a interiérové vybavenie
pre kninicu primerané ve¾kosti jej kninièného fon3

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
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du, rozsahu poskytovaných kninièno-informaèných sluieb, zameraniu a pecializácii kninice,
zabezpeèi moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a kninièno-informaèných sluieb,
zabezpeèi èinnos kninice finanène a personálne,
podporova ïalie vzdelávanie zamestnancov kninice,
zabezpeèi systematické doplòovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, vyuívanie
a sprístupòovanie kninièného fondu,
podporova spoluprácu kniníc a utvára predpoklady na integráciu kniníc do medzinárodných kninièných a informaèných systémov a sietí,
ponúknu vyradené kninièné dokumenty alebo
kninièný fond kninice, ktorá sa zruila, iným
kniniciam; prednostné právo na získanie vyradených kninièných dokumentov majú kninice, ktoré
ako právnické osoby urèené pod¾a osobitného
predpisu2) uchovávajú konzervaèný fond,
vykonáva kontrolu èinnosti kninice,
umoòova výkon tátneho odborného doh¾adu
a kontroly a poskytova potrebnú súèinnos.

(3) Zriaïovate¾ vedeckej kninice pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a § 3 ods. 2 a zriaïovate¾ regionálnej kninice
pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) je povinný vyiada si pred zruením kninice alebo zlúèením kninice s inou kninicou záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie
o zruení kninice alebo rozhodnutie o zlúèení kninice
vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva alebo
bez jeho vyiadania je neplatné.
Kninièný systém
§5
(1) Kninièný systém tvoria kninice, ktorých zameranie, pôsobnos a úlohy sú dané zloením a pecializáciou kninièného fondu a rozsahom poskytovaných
kninièno-informaèných sluieb, a to v èlenení
a) národná kninica,
b) vedecká kninica,
c) akademická kninica,
d) verejná kninica,
e) kolská kninica,
f) peciálna kninica.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Kninice z h¾adiska pôsobnosti sú
celotátne,
regionálne s krajskou pôsobnosou,
regionálne,
mestské alebo obecné,
intitucionálne.

(3) Pod¾a zamerania a pecializácie kninica buduje
univerzálny kninièný fond alebo pecializovaný kninièný fond.
(4) Okrem úloh pod¾a § 6 a 11 môe kninica vykonáva aj ïalie èinnosti, ktoré jej urèí zriaïovate¾
kninice alebo zakladate¾ kninice v rozsahu svojej pô-

) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
4
) Napríklad Obèiansky zákonník, § 5 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení zákona è. 35/2002 Z. z., § 15 zákona è. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona è. 40/2011 Z. z.
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sobnosti v zriaïovacej listine, zakladate¾skej listine
alebo v tatúte.
§6

r)
s)

Slovenská národná kninica
(1) Slovenská národná kninica so sídlom v Martine
je národnou kninicou, ktorej zriaïovate¾om je ministerstvo.
(2) Slovenská národná kninica
a) získava a trvale uchováva konzervaèný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba urèená pod¾a
osobitného predpisu,2)
b) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje univerzálny kninièný
fond,
c) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje domáce a zahranièné slovacikálne dokumenty a zahranièné dokumenty,
d) je národnou bibliografickou agentúrou, zabezpeèuje
bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie,
e) je národnou agentúrou pre medzinárodné tandardné èíslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,5)
f) tvorí, udriava a sprístupòuje súborný katalóg
kniníc Slovenskej republiky  èas monografie,
g) je ústredným vedeckovýskumným a tandardizaèným pracoviskom kninièného systému,
h) poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om,
i) je národným ústredím medzikniniènej výpoiènej
sluby,
j) je pracoviskom medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby,
k) plní metodické, poradenské, koordinaèné, vzdelávacie, tatistické a analytické úlohy celotátneho charakteru pre kninièný systém v odborných kninièných èinnostiach,
l) je pecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedièstva a uchovávanie a sprístupòovanie ich digitálnych foriem,
m) je pecializovaným konzervaèným a retaurátorským pracoviskom pre písomné kultúrne dedièstvo,
n) spravuje a ochraòuje historický kninièný dokument a historický kninièný fond,
o) vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zruenie vyhlásenia historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu a urèuje jeho hodnotu,
p) predkladá návrhy na vyhlásenie a zruenie vyhlásenia historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu,
q) vedie Ústrednú evidenciu vyhlásených a vyradených
historických kninièných dokumentov a historic5

t)
u)
v)
w)

x)

y)

z)

aa)
ab)
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kých kninièných fondov (ïalej len ústredná evidencia),
zriaïuje ako svoj organizaèný útvar múzeum,6)
je pracoviskom biografickej dokumentácie, výskumu a podpory slovenskej kultúry a literatúry
a zriaïuje verejný archív,7)
vydáva periodické publikácie a neperiodické publikácie,
organizuje výstavy a zabezpeèuje vzdelávacie a kultúrne podujatia,
spolupracuje s inými kninicami kninièného systému a s kninicami v zahranièí,
uzatvára s príslunou organizáciou kolektívnej
správy hromadnú licenènú zmluvu na rozirovanie
predmetov ochrany vypoièiavaním realizovaným
prostredníctvom kninièného systému,
prostredníctvom príslunej organizácie kolektívnej
správy uhrádza odmeny nosite¾om práv za rozirovanie predmetov ochrany vypoièiavaním v rozsahu
udelenej licencie,
môe uzavrie s príslunou organizáciou kolektívnej
správy hromadnú licenènú zmluvu alebo dohodu
o primeranej odmene na pouitie predmetov ochrany inak ako vypoièiavaním prostredníctvom kninièného systému,
prostredníctvom príslunej organizácie kolektívnej
správy uhrádza odmeny alebo primerané odmeny
nosite¾om práv za pouitie predmetov ochrany inak
ako vypoièiavaním v rozsahu hromadnej licenènej
zmluvy alebo dohody o primeranej odmene, ak boli
uzatvorené pod¾a písmena y),
plní povinnosti vo vzahu k osirelým dielam a obchodne nedostupným dielam pod¾a osobitného
predpisu,8)
plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
§7
Vedecká kninica

(1) Vedecká kninica je právnická osoba, ktorej zriaïovate¾om je ústredný orgán tátnej správy alebo právnická osoba pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Vedecká kninica v rámci svojho zamerania a pecializácie
a) informaène zabezpeèuje vedu, techniku, výskum
a inovácie ako súèas infratruktúry výskumu a vývoja,
b) vykonáva vedecko-výskumnú èinnos a podie¾a sa
na vedecko-výskumných projektoch,
c) môe by koordinaèným, výskumným, metodickým,
vzdelávacím, poradenským a tatistickým pracoviskom kninièného systému vo vymedzených oblastiach,
d) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje domáce a zahranièné

) § 8 zákona è. 212/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.
7
) § 5 ods. 2 písm. a) zákona è. 395/2002 Z. z.
8
) § 12a ods. 5, § 12c ods. 1 písm. c), § 12c ods. 3 a 5, § 31a ods. 5 a 6 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona è. 283/2014 Z. z.
9
) § 15 zákona è. 133/2002 Z. z. v znení zákona è. 40/2011 Z. z.
6

Èiastka 39

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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kninièné dokumenty z vedných odborov, buduje
a uchováva pecializovaný kninièný fond,
poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu,
inovácií, kultúry a vzdelávania,
je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby
a pracoviskom medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby,
buduje a uchováva konzervaèný fond, ak je právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2)
tvorí, udriava a sprístupòuje súborné katalógy
kniníc,
sa zúèastòuje na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
môe by pracoviskom retaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie kninièných dokumentov,
môe by pracoviskom pre správu a ochranu historického kninièného dokumentu a historického
kninièného fondu,
plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
§8
Akademická kninica

(1) Akademická kninica je kninica vysokej koly10)
a fakulty, ktorá v rámci svojho zamerania a pecializácie
a) je vedecko-informaèným, bibliografickým, koordinaèným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom,
b) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný
fond,
c) uchováva a bibliograficky registruje závereèné práce
a kvalifikaèné práce,
d) je pracoviskom evidencie publikaènej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu,11)
e) je pracoviskom evidencie umeleckej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu,12)
f) poskytuje kninièno-informaèné sluby pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, tudentom a za podmienok a v rozsahu urèenom zriaïovate¾om kninice aj iným pouívate¾om,
g) zúèastòuje sa na tvorbe, udriavaní a sprístupòovaní súborných katalógov kniníc,
h) je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby,
i) zabezpeèuje informaèné vzdelávanie pouívate¾ov,
j) plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
(2) Akademická kninica môe plni aj úlohy pecializovanej vedeckej kninice.
§9
Verejná kninica
(1) Verejná kninica je
a) obecná kninica alebo mestská kninica,
b) regionálna kninica.
10
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(2) Obecná kninica a mestská kninica
a) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraòuje a sprístupòuje univerzálny kninièný fond
vrátane kninièných dokumentov miestneho významu,
b) poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om,
c) organizuje a uskutoèòuje komunitné, kultúrno-spoloèenské a vzdelávacie aktivity,
d) môe plni funkciu kolskej kninice v rozsahu a za
podmienok urèených zriaïovate¾om kninice,
e) plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
(3) Obec zabezpeèuje kninièno-informaèné sluby
zriadením obecnej kninice alebo mestskej kninice
ako právnickej osoby, prostredníctvom organizaèného
útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizaènej zloky obecného úradu alebo prostredníctvom inej kninice.
(4) Samosprávny kraj zriaïuje regionálnu kninicu
ako právnickú osobu, ktorá pôsobí na území viacerých
obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej
kninice.
(5) Regionálna kninica okrem úloh pod¾a odseku 2
a) utvára a sprístupòuje regionálne bibliografické
a faktografické databázy vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
b) odborne spracúva a sprístupòuje súbenú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou
bibliografickej èinnosti v regióne,
c) môe plni funkciu komunitného centra,
d) je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych
kninièných dokumentov,
e) zhromaïuje a spracováva tatistické ukazovatele
za verejné kninice regiónu samosprávneho kraja,
f) poskytuje metodickú pomoc a poradenské sluby
obecným kniniciam, mestským kniniciam, kolským
kniniciam, peciálnym kniniciam a ich zriaïovate¾om alebo zakladate¾om v regióne a upozoròuje ich
na nedostatky v poskytovaní kninièno-informaèných sluieb,
g) zabezpeèuje na základe zmluvných vzahov doplòovanie kninièných fondov obecných kniníc,
h) sa zúèastòuje na tvorbe, udriavaní a sprístupòovaní súborných katalógov kniníc,
i) je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby.
(6) Regionálna kninica môe po dohode s obcami zabezpeèova kninièno-informaèné sluby pouívate¾om
prostredníctvom mobilnej kninice.
(7) Samosprávny kraj urèí vybranú regionálnu
kninicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 2 a 5
plní funkciu regionálnej kninice s krajskou pôsobnosou, ktorá
a) koordinuje, metodicky a poradensky usmeròuje
ostatné regionálne kninice v samosprávnom kraji
a upozoròuje ich na nedostatky v poskytovaní
kninièno-informaèných sluieb,

) § 21 ods. 2, § 47 ods. 21 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 363/2007 Z. z.
11
) § 108a zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
12
) § 108b zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
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b) zabezpeèuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej èinnosti
v samosprávnom kraji,
c) zabezpeèuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu
a rozvojom kninièno-informaèných sluieb verejných kniníc v samosprávnom kraji,
d) zhromaïuje a spracováva tatistické ukazovatele
za verejné kninice samosprávneho kraja.
§ 10
kolská kninica
(1) kolská kninica je organizaèný útvar základnej
koly, gymnázia, strednej odbornej koly, konzervatória alebo koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a slúi na informaèné a dokumentaèné zabezpeèenie výchovy a vzdelávania
a výchovno-vzdelávacích potrieb.
(2) kolská kninica dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný fond so zameraním najmä na potreby
výchovy a vzdelávania.
(3) kolská kninica poskytuje kninièno-informaèné sluby najmä iakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom koly. Môe by
prístupná iným pouívate¾om v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kninice.
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§ 12
Základné princípy doplòovania kninièného fondu
(1) Kninica je povinná systematicky dopåòa, odborne evidova, spracováva, uchováva, ochraòova,
vyuíva a sprístupòova svoj kninièný fond.
(2) Doplòovanie, budovanie kninièného fondu
a sprístupòovanie kninièného fondu v súlade so zameraním a pecializáciou kninice je kninica povinná
realizova na princípe nezávislosti a odbornosti. Doplòovanie, budovanie a sprístupòovanie kninièného
fondu nesmie podlieha ideologickej, politickej ani
náboenskej cenzúre ani komerènému vplyvu alebo
inému vplyvu.
(3) V obciach, kde ijú obèania patriaci k národnostnej menine alebo etnickej skupine, je verejná kninica
povinná zoh¾adni túto skutoènos pri doplòovaní
a budovaní kninièného fondu.
(4) Kninica s konzervaèným fondom, ak je právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2) je
povinná odpoveda na ponuku pod¾a § 4 ods. 2 písm. i)
a § 14 ods. 6 najneskôr do 60 kalendárnych dní od doruèenia ponuky.
§ 13
Odborná evidencia a spracovanie
kninièných dokumentov

(4) kolská kninica môe plni funkciu obecnej
kninice v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kninice.

(1) Kninica je povinná vies odbornú evidenciu kninièných dokumentov zaradených do kninièného fondu bez oh¾adu na formu nosièa.

§ 11

(2) Základnú odbornú evidenciu kninièných dokumentov tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov.

peciálna kninica

(3) Pomocnú odbornú evidenciu kninièných dokumentov vedie kninica pod¾a svojich potrieb.

(1) peciálna kninica
a) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný
fond pod¾a svojho zamerania a pecializácie,
b) poskytuje kninièno-informaèné sluby najmä svojmu zriaïovate¾ovi a v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kniníc aj iným pouívate¾om,
c) v oblasti svojej pecializácie môe poskytova metodickú pomoc a poradenské sluby iným kniniciam.

(4) Spracovaním kninièného dokumentu je jeho
menný popis a vecný popis vo forme bibliografického
záznamu, lokalizaèných údajov a údajov o exemplári.
(5) Na nakladanie s kninièným fondom sa nevzahujú osobitné predpisy13) a kninièný fond nepodlieha
inventarizácii pod¾a osobitného predpisu.14)
§ 14
Revízia a vyraïovanie kninièného fondu

(2) peciálnu kninicu mono zriadi alebo zaloi
ako právnickú osobu alebo ako organizaèný útvar
právnickej osoby.

(1) Kninica je povinná vykonáva revíziu kninièného fondu.

(3) Slovenská kninica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoèi ako celotátna peciálna kninica poskytuje kninièno-informaèné sluby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu
odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cie¾om zabezpeèi ich kultúrne, informaèné, vedecko-výskumné
a vzdelávacie potreby.

(2) Kninica uskutoèòuje revíziu kninièného fondu
a) pravidelne, tak, e komplexná revízia kninièného
fondu sa uskutoèní
1. do 50 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých pä rokov,
2. do 100 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých desa rokov,

13

) Zákon è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu.
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov.
Zákon è. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií.
14
) § 29 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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3. nad 100 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých 15 rokov, prièom sa môe uskutoèòova
formou èiastkových revízií,
b) mimoriadne, ak
1. revíziu nariadi zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice,
2. treba zisti skutoèný stav kninièných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo premiestnení kninice.
(3) Vykonanie mimoriadnej revízie kninièného fondu nahrádza pravidelnú revíziu kninièného fondu.
(4) Výsledky revízie sú podkladom na vyradenie chýbajúceho kninièného dokumentu z kninièného fondu.
(5) Predmetom vyraïovania kninièného fondu je
kninièný dokument, ktorý najmä
a) nezodpovedá odbornej pecializácii kninice, je multiplikátom alebo duplikátom kninièného dokumentu alebo je z obsahovej stránky zastaraný,
b) je pokodený alebo
c) je stratený.
(6) Kninica je povinná vyradený kninièný dokument pod¾a odseku 5 písm. a) ponúknu iným kniniciam;
prednostné právo na získanie vyradených kninièných
dokumentov majú kninice, ktoré uchovávajú konzervaèný fond a ktoré sú právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu.2)
§ 15
Ochrana kninièného fondu
Kninica je povinná
a) zabezpeèi ochranu alebo uloenie kninièného fondu tak, aby nemohlo dôjs k jeho pokodeniu a odcudzeniu,
b) zabezpeèi optimálne klimatické, svetelné a bezpeènostné podmienky v priestoroch, kde je uloený historický kninièný dokument a historický kninièný
fond,
c) predchádza znehodnoteniu historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu
jeho odborným oetrením.
§ 16
Kninièno-informaèné sluby
(1) Kninièno-informaèné sluby ako súèas zabezpeèenia práva na informácie sú slubou vo verejnom
záujme.
(2) Kninièno-informaèné sluby sú výkony odborných èinností zaloených na vyuívaní kninièných
fondov a elektronickej zbierky s cie¾om uspokojova informaèné potreby, poiadavky a záujmy pouívate¾ov.
Kninièno-informaèné sluby sa poskytujú v priestoroch kniníc alebo prostredníctvom internetu.
(3) Kninica je povinná poskytova kninièno-informaèné sluby v súlade so svojím zameraním a peciali15
16

) § 31 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 289/2013 Z. z.
) § 488 Obèianskeho zákonníka.
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záciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpeèi vetkým
pouívate¾om rovnaký prístup ku kninièno-informaèným slubám.
(4) Pouívate¾ je príjemca kninièno-informaèných
sluieb. Aktívny pouívate¾ je registrovaný pouívate¾,
ktorý si poèas vykazovacieho obdobia poièiava kninièné dokumenty alebo vyuíva kninièno-informaèné
sluby.
(5) Kninièno-informaèné sluby sú najmä
a) výpoièky kninièných dokumentov v kninici,
výpoièky kninièných dokumentov mimo priestorov kninice a prístup ku kniniènému katalógu,
b) základné elektronické sluby najmä prístup k elektronickému katalógu kninice, webovému sídlu
kninice, prezeranie vo¾ných internetových zdrojov
v kninici a sprístupnenie elektronickej zbierky
v kninici,
c) poskytovanie ústnych bibliografických informácií,
ústnych faktografických informácií a ústnych referenèných informácií,
d) poskytovanie písomných bibliografických informácií, faktografických informácií a referenèných informácií, poskytovanie objednaných písomných reerných sluieb, poskytovanie reprografických
sluieb z kninièného fondu,15)
e) peciálne elektronické sluby poskytované kninicou najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke
mimo kninice, zabezpeèenie elektronického dodávania dokumentov, elektronických referenèných
sluieb, elektronických reerných sluieb, poskytovanie intruktáí pouívate¾om k elektronickým
slubám a zabezpeèenie prístupu na internet,
f) medzikninièná výpoièná sluba a medzinárodná
medzikninièná výpoièná sluba,
g) vydávanie publikácií,
h) organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.
(6) Vypoièiavanie kninièných dokumentov je záväzkovým právnym vzahom.16)
(7) Kninièno-informaèné sluby pod¾a odseku 5
písm. a) a c) poskytuje kninica bezplatne. Za
kninièno-informaèné sluby pod¾a odseku 5 písm. d)
a h) je kninica oprávnená poadova od pouívate¾a
primeranú úhradu vynaloených finanèných nákladov.
(8) Vypoièiavanie kninièných dokumentov prostredníctvom medzikniniènej výpoiènej sluby v rámci Slovenskej republiky si kninice navzájom poskytujú
bezplatne, èím nie sú dotknuté ustanovenia odseku 7.
(9) Kninica je oprávnená od pouívate¾a poadova
úhradu roèného registraèného poplatku.
(10) Kninica je povinná vypracova a umiestni na
verejne prístupnom mieste kninièný a výpoièný poriadok a v súlade s ním poskytova kninièno-informaèné sluby. V kniniènom a výpoiènom poriadku
kninica upraví spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie kninièno-informaèných sluieb.
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§ 17
Medzikninièná výpoièná sluba
a medzinárodná medzikninièná výpoièná sluba
(1) Medzikninièná výpoièná sluba je kninièno-informaèná sluba, prostredníctvom ktorej kninica
pre svojho pouívate¾a získava kninièný dokument
alebo jeho èas z kninièného fondu inej kninice na
území Slovenskej republiky. Národným ústredím medzikniniènej výpoiènej sluby je Slovenská národná
kninica.
(2) Medzinárodná medzikninièná výpoièná sluba
je kninièno-informaèná sluba, prostredníctvom ktorej kninica pre svojho pouívate¾a získava kninièný
dokument alebo jeho èas z kninièného fondu inej
kninice mimo územia Slovenskej republiky. Pri
výpoièke sa postupuje pod¾a právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej
medzikniniènej výpoiènej sluby je Univerzitná
kninica v Bratislave.
(3) Kninice sú povinné dodriava podmienky poskytovania medzikniniènej výpoiènej sluby a medzinárodnej medzikniniènej výpoiènej sluby.
(4) Kninice sú povinné v rámci medzikniniènej
výpoiènej sluby a medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby vypoièa poadovaný kninièný dokument alebo jeho èas alebo poskytnú informácie,
kde sa poadovaný kninièný dokument nachádza
v snahe zabezpeèi veobecnú dostupnos publikácií.
Poskytnutie kninièného dokumentu môe kninica
obmedzi pri kniniènom dokumente, ktorý je súèasou konzervaèného fondu, alebo je jeho poièiavanie mimo priestoru kninice obmedzené kninièným
a výpoièným poriadkom.
(5) iadajúca kninica preberá zodpovednos za
vypoièané dokumenty od èasu, keï kninièný dokument opustí poiadanú kninicu, a po moment vrátenia vypoièaného dokumentu poiadanej kninici.
Kninica je povinná kninièný dokument vráti
kninici, ktorá ho zapoièala, v dohodnutej lehote
a v zodpovedajúcom stave.
(6) Podrobnosti o poskytovaní medzikniniènej
výpoiènej sluby urèí Slovenská národná kninica na
svojom webovom sídle a podrobnosti o poskytovaní medzinárodnej medzikniniènej výpoiènej sluby urèí
Univerzitná kninica v Bratislave na svojom webovom
sídle.
§ 18
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pouívate¾ov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, dátum a miesto narodenia, èíslo dokladu
totonosti a jeho platnos, najvyie dosiahnuté
vzdelanie, telefónne èíslo, emailová adresa, meno,
priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieaa,
b) poiada o odbornú pomoc a usmernenie príslunú
kninicu s metodickou pôsobnosou,
c) zdruova sa v profesijných záujmových zdrueniach,
konzorciách, ako aj v medzinárodných kninièných
a informaèných systémoch,
d) vytvára pod¾a potreby svoje poboèky na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu zriaïovate¾a
kninice alebo zakladate¾a kninice.
§ 19
Odborný zamestnanec kninice
(1) Odborné kninièné èinnosti kninice zabezpeèuje
odborný zamestnanec kninice s vysokokolským
vzdelaním alebo so stredokolským vzdelaním, ktorý
má osobitnú odbornú spôsobilos.
(2) Osobitná odborná spôsobilos na úèely tohto zákona je súhrn teoretických vedomostí, znalostí odborných tandardov, procesov a veobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich èinnos kninice.
§ 20
Financovanie kninice
(1) Financovanie kninice zriadenej pod¾a osobitného predpisu3) upravuje osobitný predpis.18)
(2) Zdrojmi financovania kninice zriadenej pod¾a
osobitného predpisu3) môu by
a) dotácie zo tátneho rozpoètu,19) dotácie z rozpoètu
obce alebo dotácie z rozpoètu vyieho územného
celku,
b) príjmy za kninièno-informaèné sluby pod¾a § 16,
c) finanèné zdroje prijaté od iných osôb formou dotácie
alebo grantu,
d) príspevky z rozpoètov obcí na nákup kninièného
fondu, ak regionálna kninica plní aj funkciu mestskej kninice,
e) iné príjmy.
(3) Dotácie alebo granty, ktoré sú tátnou pomocou,
mono kninici pod¾a tohto zákona poskytnú len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti tátnej pomoci.
§ 21

Práva kninice

Vyhlasovanie historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu

Kninica je oprávnená
a) na úèel poskytovania kninièno-informaèných
sluieb spracováva osobné údaje17) aktívnych

(1) Ministerstvo vyhlasuje vo verejnom záujme za
historický kninièný dokument taký dokument a za
historický kninièný fond taký súbor dokumentov, kto-

17

) § 10 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
) Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 523/2004 Z. z.
19
) Napríklad zákon è. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona
è. 79/2013 Z. z.
18
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ré okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom1) majú
a) osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu; je to najmä
vzácny rukopis, stará a vzácna tlaè do roku 1830,
slovacikálny dokument alebo fond do roku 1918
a významný slovacikálny dokument alebo fond bez
èasového ohranièenia,
b) priamy vzah k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam.
(2) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu
alebo súboru dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo moné navrhnú na vyhlásenie za historický kninièný dokument alebo historický kninièný
fond, je povinný na poiadanie zasla Slovenskej národnej kninici poadované údaje o tomto dokumente
alebo súbore dokumentov a sprístupni tento dokument Slovenskej národnej kninici na nevyhnutný èas
na vedecké a tudijné úèely.
(3) Ministerstvo vyhlasuje historický kninièný dokument a historický kninièný fond na návrh Slovenskej národnej kninice, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Ak návrh podáva iná právnická osoba
alebo fyzická osoba, ministerstvo si k nemu vyiada
stanovisko Slovenskej národnej kninice. Na konanie
o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za
historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond sa vzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.20)
(4) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru
dokumentov za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond obsahuje najmä
a) presný názov dokumentu alebo súboru dokumentov,
b) odôvodnenie návrhu,
c) údaje o vlastníkovi dokumentu alebo údaje o správcovi dokumentu,
d) zoznam a popis dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko autora, názov
dokumentu, miesto vydania, vydavate¾a alebo tlaèiara, rok vydania alebo tlaèe, rozsah a poznámku;
ak ide o kninièný dokument alebo kninièný fond,
návrh obsahuje prírastkové èíslo alebo signatúru,
ak sa nezhoduje s prírastkovým èíslom.
(5) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru
dokumentov za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond sa predkladá v písomnej podobe a v elektronickej podobe.
(6) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu
alebo súboru dokumentov, ktorý mono vyhlási za
historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond, je povinný od doruèenia oznámenia
o zaèatí konania a do vydania rozhodnutia ministerstva chráni dokument alebo súbor dokumentov pred
pokodením, stratou, znièením, odcudzením alebo vý20
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vozom a oznámi ministerstvu kadú zamý¾anú zmenu jeho vlastníctva alebo správy.
(7) Ministerstvo môe z mimoriadnych dôvodov zrui vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov
za historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond. Pred zruením vyhlásenia si vyiada
stanovisko vlastníka dokumentu alebo správcu dokumentu a Slovenskej národnej kninice.
(8) Ministerstvo doruèí rozhodnutie o zruení vyhlásenia alebo o dôvodoch zamietnutia návrhu na zruenie vyhlásenia vlastníkovi dokumentu alebo správcovi
dokumentu.
(9) Na historický kninièný dokument, historický
kninièný fond a dokumenty, o ktorých bolo konanie
o vyhlásenie za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond zaèaté, nemono zriadi
záloné právo21) ani ho inak zaai a tento majetok nepodlieha exekúcii22) ani konkurzu23).
§ 22
Ústredná evidencia
(1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie.
(2) Slovenská národná kninica najneskôr do 30 dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický
kninièný dokument alebo historický kninièný fond
zapíe tento historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond do ústrednej evidencie a zápis
oznámi vlastníkovi alebo správcovi.
(3) Slovenská národná kninica po zruení vyhlásenia dokumentu alebo súboru dokumentov za historický kninièný dokument alebo historický kninièný
fond tento historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond vyradí z ústrednej evidencie.
§ 23
Práva a povinnosti vlastníka alebo správcu
historického kninièného dokumentu alebo
historického kninièného fondu
(1) Vlastník alebo správca historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu je
oprávnený
a) vyuíva informaèné, poradenské a odborno-metodické sluby Slovenskej národnej kninice pri zabezpeèovaní odborného spracovania, konzervovania,
retaurovania, ochrany a digitalizácie historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
b) poiada ministerstvo o dotáciu24) na konzervovanie,
retaurovanie a digitalizáciu historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 151a a 151md Obèianskeho zákonníka.
22
) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti
(Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
23
) § 72 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24
) Zákon è. 434/2010 Z. z. v znení zákona è. 79/2013 Z. z.
21

Strana 1498

Zbierka zákonov è. 126/2015

(2) Vlastník alebo správca historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu je
povinný
a) oznámi bezodkladne Slovenskej národnej kninici
zamý¾anú zmenu vlastníctva alebo správy historického kninièného dokumentu alebo historického
kninièného fondu,
b) oznámi zmluvnej strane pri predaji, nájme, zámene, zmene správy a uívate¾a, e na historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond sa
vzahuje ochrana pod¾a tohto zákona,
c) stara sa o zachovanie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu
a chráni ho pred ohrozením, pokodením, stratou
alebo odcudzením,
d) oznámi bezodkladne Slovenskej národnej kninici
kadé ohrozenie, pokodenie, stratu alebo odcudzenie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
e) uskutoèni bezpeènostné opatrenia na ochranu
priestorov, v ktorých je historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond uloený,
f) po vzniku mimoriadnej udalosti25) alebo keï bezprostredne hrozí, e vznikne alebo u vznikla krízová
situácia26) zabezpeèi zvýenú ochranu historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu alebo ho na nevyhnutný èas zveri do správy
Slovenskej národnej kninice, inej kninice, alebo ho
premiestni a uschova na bezpeènom mieste,
g) zabezpeèi odborné uloenie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného
fondu, ako aj jeho odborné oetrovanie, konzervovanie a retaurovanie,
h) poiada ministerstvo o povolenie na doèasný vývoz
historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
i) sprístupni historický kninièný dokument a historický
kninièný fond na vedecké a tudijné úèely, prièom sa
sprístupòovanie prednostne zabezpeèuje na mikrografických alebo elektronických nosièoch alebo v digitálnej
podobe, ktorých výrobu môe zabezpeèi Slovenská národná kninica na náklady vlastníka alebo správcu; ak
je vlastníkom historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu kninica, môe originál sprístupni len prezenène a za podmienok urèených
kninièným a výpoièným poriadkom.
§ 24
Vývoz a dovoz historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu
(1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond nemono trvalo vyviez z územia Slovenskej
republiky.
25
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(2) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond mono doèasne vyviez z colného územia
Európskej únie pod¾a osobitného predpisu27) s povolením ministerstva.
(3) Doèasný vývoz historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu z colného
územia Európskej únie je moný na prezentaèný,
vedecko-výskumný, tudijný, retaurátorský a konzervátorský úèel a môe trva najviac dva roky od vydania
povolenia.
(4) Vlastník alebo správca je povinný pred uskutoènením doèasného vývozu uzavrie so zmluvnou stranou zmluvu o výpoièke alebo zmluvu o nájme historického kninièného dokumentu alebo historického
kninièného fondu, ktorá zabezpeèí vestrannú ochranu, bezpeènos a starostlivos o historický kninièný
dokument a historický kninièný fond.
(5) Vlastník alebo správca je povinný bezodkladne
preveri pri spätnom dovoze historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu, èi
nedolo k jeho pokodeniu, znehodnoteniu, zámene
alebo odcudzeniu. Ak dolo k pokodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
je vlastník alebo správca najneskôr do 30 dní po spätnom dovoze povinný písomne informova ministerstvo.
(6) Kninièný dokument alebo súbor kninièných
dokumentov, ktorý je chránený pod¾a právneho poriadku iného tátu, nemono doviez do Slovenskej republiky
a) bez súhlasu prísluného orgánu tátu, z ktorého má
by dovezený alebo prepravený, ak je zaruèená vzájomnos,
b) ak je zrejmé, e ide o kninièný dokument alebo
kninièný fond, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo
prepravený zo tátu pôvodu alebo z tretieho tátu,
c) ak je zrejmé, e ide o odcudzený kninièný dokument alebo kninièný fond.
§ 25
Zoznam kniníc
(1) Zoznam kniníc vedie ministerstvo.
(2) Zoznam kniníc je prístupný verejnosti na webovom sídle ministerstva.
(3) Návrh na zápis do zoznamu kniníc je povinný
poda zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice,
ktorá poskytuje kninièno-informaèné sluby v súlade
s týmto zákonom.
(4) Návrh na zápis do zoznamu kniníc sa podáva na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2.

) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
27
) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. 12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2.
2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014).
26
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(5) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov,
a to najneskôr do 60 dní odo dòa, keï k zmene dolo.
(6) Ministerstvo vyznaèí v zozname kniníc zruenie
kninice na základe oznámenia zriaïovate¾a kninice
alebo zakladate¾a kninice o zruení kninice v súlade
s týmto zákonom.
§ 26
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy pre
kultúrne dedièstvo a knihovníctvo
a) riadi a koordinuje výkon tátnej správy v oblasti
kniníc a ochrany historických kninièných dokumentov a historických kninièných fondov,
b) vytvára právne a organizaèné podmienky na zabezpeèenie a rozvoj kninièného systému,
c) urèuje strategické a koncepèné smery rozvoja
kninièného systému a poskytovania kninièno-informaèných sluieb,
d) utvára podmienky na informatizáciu kniníc a ich
zapojenie do tátneho informaèného systému,
e) vykonáva úlohy tátnej tatistiky v oblasti kniníc
v rozsahu danom programom tátnych tatistických
zisovaní,28)
f) zabezpeèuje tátny odborný doh¾ad a kontrolu,
g) vyhlasuje a zruuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický kninièný dokument
alebo historický kninièný fond,
h) ude¾uje povolenie na doèasný vývoz historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu z colného územia Európskej únie,
i) vydáva záväzné stanovisko k zrueniu alebo k zlúèeniu kninice s inou kninicou pod¾a § 4 ods. 3,
j) ukladá pokuty pod¾a § 27 a 28.
§ 27
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) ako vlastník alebo správca dokumentu alebo súboru
dokumentov, ktorý mono vyhlási za historický
kninièný dokument alebo historický kninièný
fond, poruí povinnosti pod¾a § 21 ods. 2 a 6,
b) ako vlastník alebo správca historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu poruí povinnosti pod¾a § 23 ods. 2 a § 24 ods. 4
a 5,
c) koná v rozpore s § 24 ods. 1, 2, 3 a 6.
(2) Ministerstvo môe za priestupok
a) pod¾a odseku 1 písm. a) a b) uloi pokutu do 2 000 eur,
b) pod¾a odseku 1 písm. c) uloi pokutu do 50 000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.29)
(4) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
28
29
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§ 28
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo uloí právnickej osobe alebo fyzickej
osobe-podnikate¾ovi pokutu
a) do 700 eur za poruenie povinností pod¾a § 4 ods. 2
písm. a), b), g) a i), § 12 ods. 4, § 14 ods. 1, § 17 ods. 3
a § 25 ods. 5,
b) do 2 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 4 ods. 2
písm. k) a ods. 3, § 13 ods. 1, § 16 ods. 10, § 21 ods. 2
a 6, § 23 ods. 2, § 29 ods. 5 a 6,
c) do 50 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 24.
(2) Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada najmä
na závanos, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na poruenie viacerých povinností a na
opakované poruenie povinností.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa ministerstvo dozvedelo o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(4) Pokutu mono uloi aj opakovane do jedného
roka odo dòa, keï sa mala povinnos uloená v rozhodnutí splni.
(5) Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená. Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.20)
(6) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 29
tátny odborný doh¾ad a kontrola
(1) tátny odborný doh¾ad a kontrolu vykonáva ministerstvo.
(2) Predmetom tátneho odborného doh¾adu je doh¾ad nad dodriavaním odborných kninièných èinností pod¾a § 12 a 17, § 22 a 25.
(3) Predmetom kontroly30) je dodriavanie ustanovení tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(4) Ministerstvo pri výkone tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly je oprávnené
a) vyadova potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodriavania povinností
ustanovených týmto zákonom,
b) vstupova do priestorov kniníc.
(5) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný poskytnú ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súèinnos, a to v rozsahu
potrebnom na výkon tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly v lehote urèenej ministerstvom.
(6) Kninica je povinná umoni výkon tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly a poskytova potrebnú
súèinnos.

) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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(7) Osoby, ktoré sú poverené výkonom doh¾adu alebo
kontroly pod¾a odseku 1, sú pri výkone tejto èinnosti
v súlade s osobitným predpisom30)
a) povinné preukáza sa preukazom prísluného orgánu doh¾adu alebo kontroly a písomným poverením
na výkon doh¾adu alebo kontroly,
b) oprávnené poadova potrebnú súèinnos, najmä
poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia alebo ústneho vysvetlenia, dokladov a prísluných písomných materiálov,
c) povinné spísa protokol o vykonanom tátnom odbornom doh¾ade alebo kontrole, odovzda ho a doruèi ho kninici a jej zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi kninice.
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3. opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 21. decembra 2007 è. MK-4992/2007-10/19609
o odmene nosite¾om práv za rozirovanie predmetov
ochrany vypoièiavaním realizovaným prostredníctvom kninièného systému Slovenskej republiky
(oznámenie è. 642/2007 Z. z.).
Èl. II
Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 38/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Splnomocòovacie ustanovenia

1. Slová výtvarné umenie vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami vizuálne
umenie v príslunom tvare okrem § 13 ods. 9.

Podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie
kninièných dokumentov, revízii a vyraïovaní kninièného fondu v kniniciach pod¾a § 13 a 14 a o spôsobe
úhrady odmeny nosite¾om práv za rozirovanie predmetov ochrany vypoièiavaním v rozsahu udelenej licencie a jej rozsah pod¾a § 6 ods. 2 písm. w) a x) ustanovia veobecné záväzné právne predpisy, ktoré vydá
ministerstvo.

2. § 2 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Expozícia a výstava je súbor zbierkových predmetov vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií
a predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú odborne
spravované múzeom alebo galériou, vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré sú zostavené do
tematického celku s cie¾om ich verejnej prezentácie
a sprístupnenia..

§ 31

3. V § 6 písm. g) sa za slová § 3 ods. 5 vkladajú slová
a § 4 ods. 3 písm. a) a b).

§ 30

Prechodné ustanovenia
(1) Kninica zriadená alebo zaloená pred 1. júlom
2015 sa povauje za kninicu zriadenú alebo zaloenú
pod¾a tohto zákona.
(2) Kninica evidovaná v zozname kniníc pod¾a predpisov úèinných pred 1. júlom 2015 sa povauje za
kninicu evidovanú v zozname kniníc pod¾a tohto zákona.
§ 32
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.
o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
v znení zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 84/2007
Z. z. a zákona è. 374/2013 Z. z,
2. vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 421/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraïovaní
a revízii kninièného fondu v kniniciach,

4. V § 7 sa odsek 5 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík
a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované
múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií
a výstav..
5. V § 7 sa odsek 6 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík
a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované
múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií
a výstav..
6. V prílohách è. 4 a 6 èasti A. sa slová tatutárny
orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia) nahrádzajú slovami tatutárny orgán múzea/galérie1)
(meno, priezvisko, funkcia a podpis)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
30

) § 8 a 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 126/2015 Z. z.

ZOZNAM KNINÍC S CELOTÁTNOU METODICKOU PÔSOBNOSOU
Kninica

Typ

Zriaïovate¾ kninice

Slovenská národná kninica v Martine

národná

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Univerzitná kninica v Bratislave

vedecká

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky

vedecká

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky

Slovenská pedagogická kninica

vedecká

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky

Ústredná kninica Slovenskej akadémie
vied

vedecká

Slovenská akadémia vied

Národné centrum zdravotníckych informácií
 Slovenská lekárska kninica

peciálna

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Kninica Slovenského národného múzea

peciálna

Slovenské národné múzeum

Slovenská kninica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoèi

peciálna

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
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Príloha è. 2
k zákonu è. 126/2015 Z. z.

OZNÁMENIE O ZRIADENÍ KNINICE A NÁVRH NA ZÁPIS DO ZOZNAMU KNINÍC
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
A. KNINICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
Názov kninice:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
A.1 ZRIAÏOVATE¼ KNINICE/ZAKLADATE¼ KNINICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
Názov:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
B. KNINICE BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY
Názov kninice:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
Názov organizácie, ktorej je kninica organizaèným útvarom:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
C. ÚDAJE O KNINICI
Rok zriadenia/zaloenia:
Základný dokument  aký, kedy a kým vydaný (zriaïovacia listina, zakladate¾ská listina, tatút):
Typ kninice (* hodiace sa vyznaèi):
Slovenská národná kninica
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vedecká kninica
akademická kninica
verejná kninica: regionálna s krajskou pôsobnosou/regionálna/mestská/obecná
kolská kninica
peciálna kninica:
Parlamentná kninica Národnej rady Slovenskej republiky
detská kninica,
kninica cirkvi a náboenskej spoloènosti,
lekárska kninica,
technická kninica,
vojenská kninica,
po¾nohospodárska kninica,
väzenská kninica,
kninica múzea a galérie,
firemná kninica,
kninica ústavu/úradu
iná kninica (aká)
Zameranie a pecializácia kninice:
Kninica má v kniniènom fonde dokument alebo súbor dokumentov, ktoré by pre ich mimoriadnu hodnotu bolo
moné pod¾a zákona è. 126/2015 Z. z. o kniniciach a o zmene a doplnení zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. navrhnú na vyhlásenie:
za historický kninièný dokument áno/nie*
za historický kninièný fond
áno/nie*
dátum, peèiatka a podpis tatutárneho
orgánu zriaïovate¾a/zakladate¾a kninice
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127
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 1. júna 2015 uloené dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa a kolektívna
zmluva vyieho stupòa:
1. Dodatok è. 6 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca
2012 v znení Dodatku è. 2, Dodatku è. 3, Dodatku è. 4 a Dodatku è. 5 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 27. apríla 2015 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva
a sociálnych sluieb, Lekárskym odborovým zdruením
a
Asociáciou tátnych nemocníc Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2016 z 19. mája 2015 uzavretá medzi Odborovým zväzom
KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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