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128
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

b)
c)

§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri
prevencii závaných priemyselných havárií v podnikoch
s prítomnosou nebezpeènej látky a na obmedzovanie ich
následkov na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok.

d)

publiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva
alebo v priestore právnickej osoby v zriaïovate¾skej
alebo zakladate¾skej pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky,
nebezpeèenstvo, ktoré má pôvod v ionizujúcom iarení,6)
prepravu nebezpeènej látky a s òou priamo súvisiace doèasné skladovanie na ceste, eleznici, vnútrozemských vodných cestách, leteckou dopravou vrátane nakládky, vykládky a dopravy do iného
prostriedku prepravy a z iného prostriedku prepravy
v doku, prístavnej hrádzi alebo na zoraïovacom nádraí mimo podniku,7)
prepravu nebezpeènej látky v potrubí vrátane preèerpávacej stanice mimo podniku,8)
vyuitie nerastov vrátane ich prieskumu, aby
a úpravy v baniach a lomoch, aj pomocou vrtov9)
s výnimkou odseku 2 písm. c),
abu a vyuitie nerastov vrátane uh¾ovodíkov na mori,
uskladòovanie plynu v podzemnom zásobníku na
mori vrátane pecializovaného zásobníka a úloiska, kde sa tie vykonáva prieskum a aba nerastov vrátane uh¾ovodíkov,
skládky odpadov10) s výnimkou odseku 2 písm. c).

(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) podniky uvedené v § 3,
b) uskladòovanie plynu v prírodnej horninovej truktúre a v podzemnom priestore,1)
c) chemický alebo tepelný proces2) alebo ich kombináciu a s tým súvisiace skladovanie, pri ktorom je prítomná nebezpeèná látka,
d) úloisko odpadu z aobného priemyslu pod¾a osobitného predpisu3) s prítomnosou nebezpeèných látok.

h)

(3) Tento zákon sa nevzahuje na
a) vojenský objekt, zariadenie alebo skladovacie zariadenie zriadené ako stavby na obranu a bezpeènos
tátu4), nachádzajúce sa vo vojenskom obvode,5)
v priestore a zariadení ozbrojených síl Slovenskej re-

(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutoèností, bezpeènos a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred
poiarmi, prevenciu, oznamovanie a zdolávanie havárií
a obmedzovanie ich následkov.11)

1

e)
f)
g)

) § 34 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 2 písm. g) zákona è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 255/2011 Z. z.
3
) § 4 zákona è. 514/2008 Z. z. v znení zákona è. 255/2011 Z. z.
4
) § 121 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 2 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) v znení neskorích predpisov.
Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR)
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
10
) § 2 ods. 7 a 18 a príloha è. 3 kódy D1, D3 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z., zákon è. 514/2008 Z. z.
2
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§2

§3

Vymedzenie základných pojmov

Podnik

Na úèely tohto zákona
a) prevencia závaných priemyselných havárií je súbor
organizaèných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych
opatrení na zabránenie vzniku závaných priemyselných havárií,
b) závaná priemyselná havária je udalos, akou je
závaný únik nebezpeènej látky, poiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovate¾ného vývoja poèas
prevádzky podniku vedúci k vánemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ¾udí,
ivotného prostredia alebo majetku s prítomnosou
jednej alebo viacerých nebezpeèných látok,
c) domino efekt je monos zvýenia pravdepodobnosti
vzniku závanej priemyselnej havárie alebo zhorenia jej následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov alebo skupiny podnikov a umiestnenia nebezpeèných látok,
d) zariadenie je nadzemná technická jednotka alebo
podzemná technická jednotka alebo technologická
jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú,
spracúvajú, pouívajú alebo uskladòujú nebezpeèné látky; zahàòa vybavenie, truktúry, potrubia,
stroje, nástroje, podnikové ko¾ajové systémy, eleznièné vleèky, doky, vykladacie rampy a nakladacie
rampy a ploiny slúiace zariadeniu, hadice, sklady
alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia,
e) nebezpeèná látka je látka alebo zmes12) uvedená
v prvej èasti prílohy è. 1 alebo v druhej èasti prílohy
è. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, ved¾ajieho
produktu, rezídua alebo medziproduktu,
f) prítomnos nebezpeènej látky je projektované, skutoèné alebo predpokladané mnostvo nebezpeènej
látky v podniku alebo nebezpeènej látky, o ktorej sa
mono oprávnene domnieva, e by mohla vzniknú,
ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích èinností v ktoromko¾vek zariadení v rámci
podniku, v mnostvách, ktoré sú rovné alebo väèie
ako prahové mnostvá uvedené v prvej èasti prílohy
è. 1 alebo druhej èasti prílohy è. 1,
g) nebezpeènos je vnútorná vlastnos nebezpeènej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom pokodi zdravie ¾udí a ivotné prostredie,
h) nebezpeèenstvo je fyzická alebo fyzikálna situácia
vyvolávajúca monos vzniku závanej priemyselnej
havárie,
i) riziko je pravdepodobnos vzniku pecifického úèinku, ku ktorému dôjde v urèitom období alebo za urèitých okolností,
j) skladovanie je prítomnos nebezpeènej látky v skladovacom zariadení na úèely jej uskladnenia, bezpeènej úschovy alebo uchovávania v zásobe.
12
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(1) Podnik je priestor alebo súbor priestorov riadený
prevádzkovate¾om, kde sú nebezpeèné látky prítomné
v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoloèných alebo súvisiacich infratruktúr alebo èinností a je
zaradený do kategórie A alebo kategórie B.
(2) Podnik kategórie A je podnik, v ktorom sú nebezpeèné látky prítomné v mnostvách, ktoré sú rovné alebo väèie ako prahové mnostvá uvedené v druhom
ståpci prvej èasti alebo v druhom ståpci druhej èasti prílohy è. 1, ale v mnostvách meních, ako sú prahové
mnostvá uvedené v treom ståpci prvej èasti alebo
v treom ståpci druhej èasti prílohy è. 1, alebo podnik,
ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe
pouitia súètového pravidla uvedeného v poznámke
è. 4 k prílohe è. 1.
(3) Podnik kategórie B je podnik, v ktorom sú nebezpeèné látky prítomné v mnostvách, ktoré sú rovné alebo väèie ako prahové mnostvá uvedené v treom ståpci prvej èasti alebo v treom ståpci druhej èasti prílohy
è. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane
na základe pouitia súètového pravidla uvedeného
v poznámke è. 4 k prílohe è. 1.
(4) Susediaci podnik je podnik s prítomnosou jednej
alebo viacerých nebezpeèných látok alebo bez ich prítomnosti, ktorý sa nachádza v takej blízkosti podniku,
e dochádza k zvýeniu rizika závanej priemyselnej
havárie alebo k zhoreniu jej následkov.
(5) Nový podnik je
a) podnik, ktorý je uvedený do prevádzky alebo ktorého
stavba sa uskutoèní po 31. júli 2015, alebo
b) podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A, v dôsledku zmien týkajúcich sa
jeho zariadení alebo èinností, ktoré majú za následok zmenu v zozname nebezpeèných látok prítomných v podniku.
(6) Existujúci podnik je podnik uvedený do prevádzky
do 31. júla 2015, na ktorý sa vzahoval doterají predpis
a na ktorý sa vzahuje tento zákon bez zmeny zaradenia
ako na podnik kategórie A alebo podnik kategórie B.
(7) Iný podnik je podnik kategórie A alebo kategórie B, ktorý sa ním stane po 31. júli 2015, uvedený do
prevádzky pred 1. augustom 2015 alebo podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A
v dôsledku iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 5.
§4
Povinnosti prevádzkovate¾a
(1) Prevádzkovate¾ je právnická osoba alebo fyzická
osoba podnikate¾, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik,
alebo osoba, na ktorú boli pod¾a osobitného predpisu13)

) Èl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/ 2006 (Ú. v.
EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
13
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad
technickým fungovaním podniku.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný
a) zaradi podnik do príslunej kategórie a predloi
oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo
do kategórie B (ïalej len oznámenie) pod¾a § 5,
b) prija opatrenia na prevenciu závaných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na
zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok,
c) vykona posúdenie rizika závanej priemyselnej havárie (ïalej len posúdenie rizika) a zavies systém
posúdenia rizika a riadenia rizika závanej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku
vrátane systému monitorovania a kontroly pod¾a
§ 6,
d) vypracova program prevencie závaných priemyselných havárií (ïalej len program prevencie) a zabezpeèi jeho uplatòovanie pod¾a § 7,
e) zabezpeèi informovanie verejnosti pod¾a § 15,
f) oznámi závanú priemyselnú haváriu pod¾a § 17,
g) ustanovi osobu pod¾a § 19 ods. 17,
h) zabezpeèi pravidelné kolenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závaných priemyselných
havárií,
i) ustanovi v zariadení a na vetkých stupòoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosou a zabezpeèi ich
kolenie, výcvik a vybavenie pod¾a osobitných predpisov,14)
j) zabezpeèi pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách pod¾a platnej dokumentácie a podmienok urèených v rozhodnutí pod¾a tohto zákona,
k) vykona opatrenia na nápravu pod¾a § 24 ods. 13
uloené orgánom tátneho dozoru,
l) poskytova prísluným orgánom tátnej správy, ich
zamestnancom a povereným osobám súèinnos,
m) vytvori taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia podniku, aby bol na poiadanie schopný preukáza orgánom tátneho dozoru plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona
a preukáza vykonanie uloených opatrení,
n) prehodnoti a aktualizova dokumentáciu vypracovanú pod¾a tohto zákona,
o) zoh¾adòova pri výstavbe nového zariadenia alebo
modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpeènosti a spo¾ahlivosti.
(3) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je okrem odseku 2 povinný
a) vypracova bezpeènostnú správu pod¾a § 8,
b) vypracova vnútorný havarijný plán pod¾a § 10,
c) predloi podklady do plánu ochrany obyvate¾stva
pod¾a § 11,
d) zabezpeèi organizaène, materiálne a personálne vybavenú slubu na vykonávanie rýchleho a úèinného
zásahu pri vzniku závanej priemyselnej havárie
(ïalej len sluba havarijnej odozvy) pod¾a § 12,
14
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e) zabezpeèi finanèné krytie zodpovednosti za kodu
pod¾a § 18.
§5
Oznámenie
(1) Prevádzkovate¾ predkladá oznámenie alebo jeho
aktualizáciu v písomnej forme okresnému úradu v sídle kraja, ak ide o
a) nový podnik v primeranom období pred zaèiatkom
výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo
pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpeèných látok prítomných v podniku,
b) iný podnik do 12 mesiacov odo dòa, keï podnik zaèal spåòa kritériá na zaradenie do kategórie A alebo
do kategórie B.
(2) Oznámenie obsahuje
a) názov a adresu podniku,
b) obchodné meno a sídlo prevádzkovate¾a,
c) meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá je poverená
riadením podniku, ak touto osobou nie je prevádzkovate¾,
d) informácie potrebné na identifikáciu a klasifikáciu
nebezpeèných látok prítomných v podniku pod¾a § 2
písm. f),
e) informácie o mnostve a fyzikálnej forme nebezpeèných látok prítomných v podniku pod¾a § 2 písm. f),
f) informácie o súèasnej alebo navrhovanej èinnosti
podniku,15) o jeho zariadeniach alebo skladovacích
zariadeniach,
g) informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môu spôsobi závanú priemyselnú haváriu alebo zhori jej následky, vrátane informácie
o vetkých susediacich podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli by príèinou závanej priemyselnej
havárie a domino efektu alebo zhori ich následky,
h) grafické znázornenie podniku a jeho bezprostredného okolia,
i) náleitosti pod¾a § 23 ods. 3 písm. a) prvého bodu.
(3) Prevádzkovate¾ je povinný vopred informova okresný úrad v sídle kraja o
a) kadom významnom zvýení alebo zníení mnostva
alebo významnej zmene fyzikálnych vlastností alebo
fyzikálnej formy prítomnej nebezpeènej látky alebo
významnej zmene procesov, pri ktorých sa prítomná
nebezpeèná látka pouíva,
b) zmene v èinnosti podniku, zmene zariadenia alebo
skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla ma významný vplyv na zvýenie nebezpeèenstva, ktoré by
viedlo k závanej priemyselnej havárii,
c) trvalom zastavení prevádzky podniku alebo konkrétneho zariadenia,
d) zmene v údajoch pod¾a odseku 2 písm. a) a c).
(4) Prevádzkovate¾ je povinný prehodnoti oznámenie, v prípade potreby ho aktualizova a informova

) Napríklad zákon è. 51/1988 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákon è. 314/2001 Z. z., zákon
è. 124/2006 Z. z., zákon è. 355/2007 Z. z., zákon è. 514/2008 Z. z.
15
) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) è. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza tatistická klasifikácia ekonomických èinností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných
oblastiach tatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) è. 259/2008 z 11. marca
2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).
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o týchto skutoènostiach okresný úrad v sídle kraja, ak
ide o zmenu, ktorá by mohla závane ovplyvni nebezpeèenstvo vedúce k závanej priemyselnej havárii alebo
by mohla ma za následok, e podnik kategórie A by sa
stal podnikom kategórie B alebo naopak, ak súèasne
ide o zmenu
a) podniku,
b) zariadenia,
c) skladovacieho zariadenia,
d) procesu, fyzikálnych vlastností, fyzikálnej formy
alebo mnostva nebezpeènej látky.
§6
Posúdenie rizika
(1) Prevádzkovate¾ vykonáva posúdenie rizika, ktoré
zahàòa
a) identifikáciu nebezpeèenstiev a udalostí, ktoré
môu vyvola závanú priemyselnú haváriu,
b) kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo frekvencie
vzniku monej závanej priemyselnej havárie,
c) odhad rozsahu a závanosti následkov monej
závanej priemyselnej havárie pre zdravie ¾udí,
ivotné prostredie a majetok,
d) hodnotenie rizika a posúdenie prijate¾nosti rizika.
(2) Na posúdenie rizika mono poui aj dokumentáciu alebo jej èas vyhotovenú pod¾a osobitných predpisov,16) ak vyhovuje poiadavkám uvedeným v odseku 1.
(3) Posúdenie rizika je v potrebnom rozsahu súèasou dokumentácie prevádzkovate¾a, ktorú vypracúva pod¾a § 7 a 11.
(4) Na základe výsledku posúdenia celkového rizika
a jeho spoloèenskej prijate¾nosti prevádzkovate¾ v závislosti od pravdepodobnosti vzniku závanej priemyselnej havárie a rozsahu jej moných následkov prijíma
primerané opatrenia na zníenie rizika a jeho následné
riadenie vrátane obmedzenia alebo zastavenia prevádzky zariadenia alebo jeho èasti.
§7
Program prevencie a bezpeènostný riadiaci systém
(1) Prevádzkovate¾ vypracuje program prevencie, ak
ide o
a) nový podnik v primeranom období pred zaèiatkom
výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo
pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpeèných látok prítomných v podniku,
b) iný podnik do 12 mesiacov odo dòa, keï podnik zaèal spåòa kritériá na zaradenie do kategórie A alebo
do kategórie B.
(2) Prevádzkovate¾ vypracuje program prevencie
s oh¾adom na kontrolu nebezpeèenstiev závaných
priemyselných havárií tak, aby zaruèoval vysokú úroveò ochrany zdravia ¾udí, ivotného prostredia a majetku.
16

Strana 1509

(3) Program prevencie obsahuje
a) ciele a zásady prevencie závaných priemyselných
havárií,
b) princípy èinnosti prevádzkovate¾a s oh¾adom na ciele a zásady pod¾a písmena a) vrátane truktúr, riadiacich systémov, úloh a zodpovednosti konkrétnych osôb vedenia podniku tak, aby sa zaistilo
nepretrité zlepovanie kontroly rizika vedúceho
k závanej priemyselnej havárii.
(4) Prevádzkovate¾ je povinný program prevencie pravidelne, najmenej raz za pä rokov, prehodnocova
a v prípade potreby aktualizova.
(5) Prevádzkovate¾ zabezpeèí, aby sa na vypracovaní
programu prevencie zúèastòovali zamestnanci prevádzkovate¾a a pod¾a potreby zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci,17) ako
aj zamestnanci iného podnikate¾a vykonávajúceho na
základe zmluvného vzahu s prevádzkovate¾om práce
v podniku.
(6) Prevádzkovate¾ zabezpeèí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, truktúr
a prostredníctvom bezpeènostného riadiaceho systému. Bezpeènostný riadiaci systém musí by primeraný
nebezpeèenstvu závaných priemyselných havárií
a zloitosti organizácie alebo èinností v podniku a musí
vychádza z posúdenia rizika.
(7) Prevádzkovate¾ podniku kategórie A môe povinnos pod¾a odseku 6 plni inými primeranými prostriedkami, truktúrami a riadiacimi systémami úmernými nebezpeèenstvu závaných priemyselných
havárií a pri zoh¾adnení zásad bezpeènostného riadiaceho systému.
(8) Prevádzkovate¾ je povinný, ak ide o zmenu podniku, zmenu zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu alebo fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy
alebo mnostva nebezpeèných látok, ktorá by mohla
závane ovplyvni nebezpeèenstvo vedúce k závanej
priemyselnej havárii alebo by mohla ma za následok
to, e podnik kategórie A by sa stal podnikom kategórie
B alebo naopak, prehodnoti program prevencie a bezpeènostný riadiaci systém, a ak je to potrebné, aktualizova ich a informova okresný úrad v sídle kraja
o týchto skutoènostiach ete pred vykonaním zmeny.
§8
Bezpeènostná správa
(1) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B predkladá
bezpeènostnú správu okresnému úradu v sídle kraja
v písomnej forme, ak ide o
a) nový podnik v primeranom období pred zaèiatkom
výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo
pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpeèných látok prítomných v podniku,
b) iný podnik do dvoch rokov odo dòa, keï podnik zaèal
spåòa kritériá na zaradenie do kategórie B.

) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 533/2006 Z. z.
o podrobnostiach o ochrane obyvate¾stva pred úèinkami nebezpeèných látok v znení neskorích predpisov, zákon è. 45/2011 Z. z. o kritickej infratruktúre.
17
) § 7 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(2) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B vypracuje
bezpeènostnú správu s cie¾om
a) preukáza, e
1. program prevencie a bezpeènostný riadiaci systém boli vypracované a zavedené do praxe,
2. boli vytvorené a aplikované nástroje pre identifikovanie nebezpeèenstiev vedúcich k závaným
priemyselným haváriám a prijaté opatrenia potrebné na prevenciu takýchto havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ¾udí, ivotné
prostredie a majetok,
3. v návrhu projektu zariadenia, výstavbe, prevádzke a údrbe zariadenia, skladovacieho zariadenia, vybavenia a infratruktúry spojenej s ich prevádzkou, ktoré súvisia s nebezpeèenstvom vzniku
závanej priemyselnej havárie v podniku, bola
zoh¾adnená potreba primeraného stupòa bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
4. bol vypracovaný vnútorný havarijný plán,
5. boli aplikované trvalé nástroje na zlepenie stavu
havarijnej odozvy,
b) poskytnú informácie potrebné na vypracovanie
1. plánu ochrany obyvate¾stva,
2. územnoplánovacej dokumentácie a povolenie nového podniku, inej stavby, zariadenia, novej èinnosti alebo rozvojovej aktivity v okolí jeho podniku pod¾a § 14 ods. 1.
(3) Bezpeènostná správa obsahuje
a) informácie o organizáciách, ktoré sa podie¾ali na vypracovaní bezpeènostnej správy,
b) informácie o podniku, jeho umiestnení a zameraní
jeho èinnosti, ako aj o programe prevencie a o bezpeènostnom riadiacom systéme,
c) opis okolia podniku a ivotného prostredia,
d) opis èinností a zariadení podniku dôleitých z h¾adiska bezpeènosti a opis zdrojov rizík závaných priemyselných havárií, ako aj súpis a opis nebezpeèných
látok prítomných v podniku,
e) identifikáciu a analýzu rizík závaných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijate¾nosti a preventívne opatrenia,
f) opatrenia týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie
závaných priemyselných havárií a obmedzovanie
ich následkov,
g) mapovú dokumentáciu a situaèný plán.
(4) Vyhotovenie, èlenenie a rozsah bezpeènostnej
správy vychádzajú zo zloitosti a rizikovosti podniku
a konkrétnych podmienok jeho umiestnenia. Bezpeènostná správa musí by preh¾adná a zrozumite¾ná. Ak
prevádzkovate¾ predkladá bezpeènostnú správu pod¾a
odseku 1 v listinnej forme, predloí ju v siedmich vyhotoveniach.
(5) Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase
s bezpeènostnou správou alebo s jej aktualizáciou. Ak
z dôvodu ványch nedostatkov uvedených v bezpeènostnej správe okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o nesúhlase s bezpeènostnou správou alebo s jej
aktualizáciou, môe v tomto rozhodnutí súèasne zaká18
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za uvedenie podniku alebo jeho èasti do prevádzky alebo nariadi zastavenie prevádzky podniku alebo jeho
èasti.
(6) Prevádzkovate¾ nového podniku kategórie B predloí Slovenskej inpekcii ivotného prostredia (ïalej len
inpekcia) bezpeènostnú správu alebo jej aktualizáciu spolu s rozhodnutím o súhlase s bezpeènostnou
správou alebo s jej aktualizáciou ako súèas iadosti
o vydanie integrovaného povolenia alebo jeho zmeny.18)
Bezpeènostná správa musí by vypracovaná v súlade
s projektovou dokumentáciou.
(7) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B najmenej raz
za pä rokov bezpeènostnú správu prehodnocuje, v prípade potreby ju aktualizuje, prièom prehodnotenie
a aktualizáciu vykoná vdy
a) po závanej priemyselnej havárii v podniku alebo
b) na základe rozhodnutia Ministerstva ivotného
prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného prostredia) alebo z vlastného podnetu, ak
1. to vyplýva z nových technických poznatkov v oblasti bezpeènosti, najmä z analýzy závaných
priemyselných havárií,
2. bezprostredne hrozila závaná priemyselná havária alebo
3. to vyplýva z nových poznatkov o posúdení rizík
závanej priemyselnej havárie.
(8) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B predloí aktualizovanú bezpeènostnú správu alebo jej aktualizované èasti okresnému úradu v sídle kraja v písomnej
forme do 30 dní odo dòa aktualizovania bezpeènostnej
správy alebo jej èasti. Ak ju predloí v listinnej forme,
predkladá ju v siedmich vyhotoveniach.
(9) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný,
ak ide o zmenu podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu alebo fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy alebo mnostva nebezpeèných látok,
ktorá by mohla závane ovplyvni nebezpeèenstvo vedúce k závanej priemyselnej havárii, bezpeènostnú
správu prehodnoti, a ak je to potrebné, aktualizova ju
a informova okresný úrad v sídle kraja o podrobnostiach týchto aktualizácií ete pred vykonaním danej
zmeny.
§9
Havarijný plán
(1) Havarijný plán je
a) vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia
na zmiernenie následkov závanej priemyselnej havárie v podniku,
b) plán ochrany obyvate¾stva.19)
(2) Havarijný plán musí by vypracovaný s cie¾om
a) zvládnu závanú priemyselnú haváriu riadením
prác a koordináciou postupov tak, aby sa minimalizovali jej úèinky a obmedzili následky na zdravie
¾udí, ivotné prostredie a majetok,

) § 7 ods. 2 písm. d) zákona è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
19
) § 3c zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení zákona è. 128/2015 Z. z.
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b) vykona opatrenia na ochranu zdravia ¾udí a ivotného prostredia,
c) zabezpeèi potrebnú informovanos zamestnancov,
verejnosti, ako aj prísluného orgánu verejnej správy a iného subjektu, s ktorého súèinnosou sa
uvauje,
d) zabezpeèi sanáciu a obnovu ivotného prostredia
pokodeného závanou priemyselnou haváriou.

i) opatrenia na zmiernenie následkov závanej priemyselnej havárie na súvisiacu dopravnú, technickú
a ininiersku infratruktúru, sídelné útvary a významné krajinné prvky a chránené územia,20)
j) spôsob kolenia a výcviku podnikových útvarov,
sluieb a zamestnancov o èinnostiach, ktoré sa od
nich oèakávajú vrátane súèinnosti s príslunými orgánmi verejnej správy a inými subjektmi.

§ 10

(3) Vnútorný havarijný plán musí by preh¾adný,
struèný a zrozumite¾ný.

Vnútorný havarijný plán
(1) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B vypracuje
vnútorný havarijný plán v súèinnosti s oprávnenými
zamestnancami podniku, ak ide o
a) nový podnik v primeranom období pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi
k zmene zoznamu nebezpeèných látok prítomných
v podniku,
b) iný podnik do dvoch rokov odo dòa, keï podnik zaèal
spåòa kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2) Vnútorný havarijný plán obsahuje
a) meno, priezvisko a funkciu osôb zodpovedných za
urèenie havarijných postupov a za koordináciu prác
pri zdolávaní závanej priemyselnej havárie a za
zmieròovanie jej následkov v podniku,
b) identifikaèné údaje prísluného orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvate¾stva, prípadne meno,
priezvisko a funkciu zodpovedných osôb,
c) mechanizmy na výstrahu a varovanie ohrozených
osôb, ako aj na vyrozumenie a zvolanie osôb, prísluných orgánov vrátane prísluného orgánu tátnej
správy uvedené v § 23 ods. 1 písm. f) a iných subjektov zúèastnených na zdolávaní závanej priemyselnej
havárie a na obmedzovaní jej následkov,
d) scenáre reprezentatívnych druhov závaných priemyselných havárií a súbory opatrení na ich efektívne zdolanie a obmedzenie ich následkov vrátane urèenia
zón
ohrozenia,
opisu
potrebného
materiálneho, personálneho a iného vybavenia
a pouite¾ných zásahových prostriedkov,
e) preventívne technické, organizaèné a bezpeènostné
opatrenia minimalizujúce alebo aspoò potláèajúce
monosti vzniku domino efektu pri závanej priemyselnej havárii,
f) opatrenia na zabezpeèenie ukrytia, evakuácie alebo
iného spôsobu ochrany ohrozených osôb,
g) opatrenia na zabezpeèenie súèinnosti s postupmi
prísluných orgánov verejnej správy a iných subjektov na území podniku a pod¾a potreby aj mimo neho,
h) opatrenia na poskytnutie pomoci pri zmieròovaní
následkov závanej priemyselnej havárie mimo podniku,
20

(4) Na vypracovanie vnútorného havarijného plánu
mono poui aj dokumentáciu alebo jej èas vyhotovenú pod¾a osobitných predpisov,21) ak vyhovuje poiadavkám uvedeným v odseku 2 a v § 9 ods. 2.
(5) Na vypracúvaní vnútorného havarijného plánu sa
zúèastòujú poverení zamestnanci prevádzkovate¾a
a pod¾a potreby aj ïalí zamestnanci prevádzkovate¾a,
zástupcovia zamestnancov22) a prípadne iné osoby,
ktorých práca priamo súvisí s obsahom vnútorného
havarijného plánu.
(6) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný
zabezpeèi oboznámenie s vnútorným havarijným plánom svojich zamestnancov a zástupcov zamestnancov,23) ako aj zamestnancov iných podnikate¾ov vykonávajúcich s vedomím prevádzkovate¾a èinnosti a práce
v podniku v rozsahu, aký sa ich týka, a tie zabezpeèi,
aby sa v potrebnom rozsahu zúèastòovali aj precvièenia vnútorného havarijného plánu a plánu ochrany
obyvate¾stva.
(7) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný
vnútorný havarijný plán uloi tak, aby bol dostupný
zamestnancom oprávneným vykonáva, riadi a koordinova èinnosti a práce pri vzniku závanej priemyselnej havárie, ako aj zamestnancom zodpovedným za
jeho kontrolu a aktualizáciu.
(8) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný
pravidelne vnútorný havarijný plán precvièova, prehodnocova, a ak je to potrebné, aktualizova najmenej
raz za tri roky. Pri prehodnocovaní a aktualizácii vnútorného havarijného plánu je prevádzkovate¾ povinný
zoh¾adni zmeny, ktoré nastali v podniku alebo v rámci
záchranných zloiek integrovaného záchranného systému,24) nové technické poznatky a poznatky týkajúce
sa odozvy na závanú priemyselnú haváriu.
(9) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný
najneskôr do 30 dní oznámi okresnému úradu v sídle
kraja vypracovanie vnútorného havarijného plánu.
Precvièenie pod¾a odseku 8 je prevádzkovate¾ povinný
oznámi okresnému úradu v sídle kraja najmenej sedem dní vopred.

) Napríklad § 17, 27 a 31 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, § 31 zákona è. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad § 6a zákona è. 51/1988 Zb., § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., § 4 písm. f) zákona è. 314/2001 Z. z., § 39 ods. 4 písm. a) zákona è. 364/2004 Z. z., § 6 zákona è. 514/2008 Z. z., § 15 ods. 2 zákona è. 137/2010 Z. z.
o ovzduí v znení neskorích predpisov.
22
) § 19 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) § 11a Zákonníka práce.
24
) § 7 a 9 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
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(10) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B je povinný
postupova pod¾a vnútorného havarijného plánu, ak
ide o závanú priemyselnú haváriu alebo nekontrolovate¾nú udalos, pri ktorej by sa mohlo oèakáva, e svojou podstatou povedie k závanej priemyselnej havárii.
§ 11
Plán ochrany obyvate¾stva
(1) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B predloí orgánu,25) ktorý vypracúva plán ochrany obyvate¾stva,
podklady v rozsahu urèenom týmto orgánom, ak ide o
a) nový podnik v primeranom období pred zaèiatkom
výstavby alebo pred jeho uvedením do prevádzky
alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpeèných látok prítomných v podniku,
b) iný podnik do dvoch rokov odo dòa, keï podnik zaèal
spåòa kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B na poiadanie orgánu pod¾a odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ochrany obyvate¾stva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.
§ 12
Sluba na vykonávanie rýchleho a úèinného
zásahu pri vzniku závanej priemyselnej havárie
(1) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B zabezpeèí
slubu havarijnej odozvy, ak sa
a) v podniku nachádza nebezpeèná látka patriaca do
kategórie nebezpeènosti H1, H2, H3, P1a, P1b, P2,
P5a, P5b, P5c pod¾a èasti 1 prílohy è. 1 alebo nebezpeèná látka uvedená v polokách è. 15, 18 a 34 èasti 2 prílohy è. 1 a
b) v procese posúdenia rizika identifikuje taká udalos
s prítomnosou nebezpeènej látky uvedenej v písmene a), ktorej úèinky na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok presiahnu územie podniku a v dôsledku moného domino efektu ich bude potrebné
obmedzova slubou havarijnej odozvy.
(2) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B zabezpeèí
slubu havarijnej odozvy prostredníctvom
a) závodného hasièského útvaru,26) závodného hasièského zboru alebo banskej záchrannej sluby27) toho
istého prevádzkovate¾a,
b) závodného hasièského útvaru, závodného hasièského zboru alebo banskej záchrannej sluby iného
podnikate¾a, s ktorým má na tento úèel uzavretý
zmluvný vzah,
c) vlastných zamestnancov, ktorými môu by operátori technologických zariadení, jednotky civilnej
ochrany, poiarne hliadky pracoviska, havarijné
drustvo alebo iní urèení zamestnanci,
25

)
)
27
)
28
)
26
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d) kombinácie písmen a) a c).
(3) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B zoh¾adní akcieschopnos sluby havarijnej odozvy pod¾a odseku 2
písm. b) a d) vo vnútornom havarijnom pláne.
(4) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B oznámi zabezpeèenie sluby havarijnej odozvy pod¾a odsekov 1
a 2 okresnému úradu v sídle kraja a orgánom tátnej
správy uvedeným v § 23 ods. 1 písm. g) a i), ak ide o
a) nový podnik pri uvedení do prevádzky,
b) iný podnik do dvoch rokov od dòa, keï podnik zaèal
spåòa kritériá na zaradenie do kategórie B.
§ 13
Domino efekt
(1) Ministerstvo ivotného prostredia urèí podniky,
susediace podniky alebo ich skupiny, pri ktorých by sa
riziko závanej priemyselnej havárie alebo následky
závanej priemyselnej havárie mohli zhori z dôvodu
ich zemepisnej polohy alebo ich vzájomnej blízkosti
a z dôvodu ich zásob nebezpeèných látok; ministerstvo
ivotného prostredia pri tomto urèení vychádza z informácií uvedených v oznámení, bezpeènostnej správe,
získaných pri výkone tátneho dozoru a z informácií
vyiadaných od prevádzkovate¾a.
(2) Ak má ministerstvo ivotného prostredia dodatoèné informácie k informáciám pod¾a § 5 ods. 2 písm. g),
poskytne ich prevádzkovate¾ovi.
(3) Ministerstvo ivotného prostredia vedie register
podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín urèených pod¾a odseku 1.
(4) Prevádzkovate¾ podniku uvedeného v registri pod¾a odseku 3 je povinný
a) spolupracova s inými prevádzkovate¾mi, vymieòa
si informácie na zoh¾adnenie charakteru a rozsahu
nebezpeèenstva závanej priemyselnej havárie pri
posúdení rizika, v rámci ich programu prevencie,
bezpeènostného riadiaceho systému a vnútorného
havarijného plánu,
b) spolupracova na informovaní verejnosti a susediacich podnikov a na poiadanie poskytova informácie orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvate¾stva.25)
(5) Ministerstvo ivotného prostredia môe poveri plnením úloh pod¾a odsekov 1 a 3 právnickú osobu, ktorej je zriaïovate¾om.28)

§ 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
§ 30 ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 314/2001 Z. z.
§ 7 zákona è. 51/1988 Zb.
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 14
Územné plánovanie, povo¾ovacia èinnos
a úèas verejnosti na rozhodovacích procesoch
(1) Orgány verejnej správy, ktoré pod¾a osobitných
predpisov29) vypracúvajú, obstarávajú alebo schva¾ujú
rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo povo¾ujú stavby, zariadenia a iné èinnosti, sú povinné zoh¾adni ciele prevencie závaných
priemyselných havárií a obmedzovania následkov takýchto havárií na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok. Tieto ciele sa musia zoh¾adni pri
a) umiestòovaní nového podniku,
b) zmenách v podnikoch pod¾a § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8
ods. 9,
c) rozvoji územia vrátane dopravných trás, verejných
priestranstiev a obývaných oblastí v blízkosti podnikov, keï ich umiestnenie alebo rozvoj môu by
zdrojom vzniku závanej priemyselnej havárie alebo
môu zvýi jej riziko, èi zhori jej následky.
(2) Pri územnoplánovacej èinnosti30) a povo¾ovacej
èinnosti pod¾a odseku 1 je potrebné z dlhodobého h¾adiska zoh¾adni
a) dodranie primeraných bezpeènostných vzdialeností31) medzi podnikmi kategórie A a podnikmi kategórie B, medzi podnikmi kategórie A a podnikmi
kategórie B a inými stavbami, zariadeniami a èinnosami vykonávanými v okolí podniku, najmä sídelnými útvarmi a inými miestami s pravidelným výskytom väèieho mnostva ¾udí, rekreaènými oblasami,
dopravnými trasami, energetickými a inými rozvodmi,
b) ochranu území chránených pod¾a osobitných
predpisov32) v blízkosti podnikov pomocou primeraných bezpeènostných vzdialeností alebo iných primeraných opatrení tak, aby bolo minimalizované riziko
vzniku závanej priemyselnej havárie a minimalizované následky závanej priemyselnej havárie,
c) urèenie
dodatoèných
technických
a
iných
opatrení33) pri existujúcich podnikoch tak, aby sa
nezvýilo riziko závanej priemyselnej havárie a jej
následky na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok.
(3) Prevádzkovate¾ poskytne na iados orgánu verejnej správy pod¾a odseku 1 informácie o rizikách súvisiacich s jeho podnikom na úèely uvedené v odseku 2.
29
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(4) Pri územnoplánovacej èinnosti a povo¾ovacej èinnosti pod¾a odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja dotknutým orgánom tátnej správy a záujmy prevencie
závaných priemyselných havárií a obmedzovania ich
následkov na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok
uplatòuje formou záväzného stanoviska.
(5) Na úèas verejnosti na rozhodovacích procesoch
týkajúcich sa podnikov, pri územnoplánovacej
èinnosti30) a povo¾ovacej èinnosti pod¾a odseku 2 sa
vzahujú osobitné predpisy.34)
§ 15
Informácie pre verejnos
(1) Verejnos je fyzická osoba, právnická osoba alebo
viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich
zdruenia, organizácie alebo skupiny.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný zabezpeèi trvalý prístup verejnosti k informáciám pod¾a prílohy è. 2. Prevádzkovate¾ si zvolí formu trvalého prístupu verejnosti
k informáciám, prièom je povinný zároveò zabezpeèi
tento prístup elektronicky na svojom webovom sídle.
Tieto informácie prevádzkovate¾ aktualizuje, najmä pri
zmenách pod¾a § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 9.
(3) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B zabezpeèí
pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môe by
dotknutá závanou priemyselnou haváriou o bezpeènostných opatreniach, ako aj o pokynoch, ako sa má
verejnos správa pri závanej priemyselnej havárii,
a to minimálne raz za pä rokov. Informácie pod¾a prvej
vety je povinný prevádzkovate¾ uvies na svojom webovom sídle.
(4) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B poskytne informácie pod¾a odseku 3 aj dotknutej obci, zamestnancom a správcom dotknutých verejných budov a miest
vrátane kôl, nemocníc, zariadení sociálnych sluieb
a vetkých susediacich podnikov pod¾a § 13, a to minimálne raz za pä rokov.
(5) Prevádzkovate¾ podniku, v ktorom môe dôjs
k závanej priemyselnej havárii s cezhraniènými úèinkami,35) predloí informácie pod¾a odsekov 2 a 3 aj ministerstvu ivotného prostredia a Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra)
na úèel informovania iného tátu, ktorého územie môe
by takouto haváriou dotknuté.

) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb., zákon è. 44/1988 Zb., zákon è. 51/1988 Zb., zákon è. 143/1998 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z., zákon è. 541/2004 Z. z., zákon è. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon è. 514/2008 Z. z., zákon è. 513/2009 Z. z., zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2013 Z. z.
30
) § 11 a 12 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
31
) Napríklad § 4 a 5 zákona è. 314/2001 Z. z., § 102 ods. 2 písm. a) zákona è. 513/2009 Z. z.
32
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z., zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov, zákon
è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
33
) Napríklad zákon è. 24/2006 Z. z., § 4 zákona è. 124/2006 Z. z.
34
) Napríklad zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb., zákon
è. 24/2006 Z. z., zákon è. 514/2008 Z. z., zákon è. 39/2013 Z. z.
35
) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 506/2003 Z. z.  Dohovor o cezhranièných úèinkoch priemyselných
havárií.
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 298/2011 Z. z.  Zmena Prílohy I Dohovoru o cezhranièných úèinkoch priemyselných havárií.
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(6) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B informácie
pod¾a odsekov 3 a 4 pravidelne preskúmava a aktualizuje, najmä pri zmenách pod¾a § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8
ods. 9.
(7) Prevádzkovate¾ je povinný v zozname nebezpeèných látok prítomných v podniku alebo v bezpeènostnej správe, na úèel ich sprístupnenia verejnosti, oznaèi niektoré ich èasti alebo údaje za predmet
obchodného tajomstva alebo o ktorých je potrebné zachova mlèanlivos z dôvodov ochrany duevného
vlastníctva a osobných údajov.36) Prevádzkovate¾ je povinný zabezpeèi ochranu utajovaných skutoèností
pod¾a osobitného predpisu.37) Upravená bezpeènostná
správa musí obsahova aspoò veobecné informácie
o nebezpeèenstvách vedúcich k závanej priemyselnej
havárii a o moných následkoch na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok.
(8) Prevádzkovate¾ predloí upravený zoznam nebezpeèných látok prítomných v podniku alebo upravenú bezpeènostnú správu pod¾a odseku 7 okresnému
úradu v sídle kraja a ministerstvu ivotného prostredia
na úèel pod¾a odseku 9 na elektronickom nosièi dát.
(9) Ministerstvo ivotného prostredia na iados verejnosti sprístupní zoznam nebezpeèných látok prítomných v podniku a bezpeènostnú správu.
(10) Ministerstvo ivotného prostredia môe z dôvodov uvedených v odseku 7 rozhodnú, e niektoré èasti
zoznamu nebezpeèných látok prítomných v podniku
alebo bezpeènostnej správy nezverejní.
(11) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce prístup verejnosti k informáciám.36)
§ 16
Informaèný systém prevencie
závaných priemyselných havárií
(1) Informaèný systém prevencie závaných priemyselných havárií (ïalej len informaèný systém) zabezpeèuje zhromaïovanie údajov a poskytovanie informácií o prevencii závaných priemyselných havárií.
Informaèný systém je súèasou informaèného systému
verejnej správy.38)
(2) Informaèný systém obsahuje
a) register podnikov vrátane informácií o prevádzkovate¾och, èinnostiach podnikov, nebezpeèných látkach prítomných v podniku a o dokumentácii vypracovanej pod¾a § 5, 8, 9, 15 a 17,
b) register podnikov, susediacich podnikov alebo ich
skupín urèených pod¾a § 13,
c) register odborne spôsobilých osôb pod¾a § 19,
d) register autorizovaných osôb pod¾a § 21,
e) register podnikate¾ov s oprávnením na vykonávanie
odbornej prípravy pod¾a § 20,
f) register závaných priemyselných havárií, ku ktorým dolo v podnikoch pod¾a písmena a),
36
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g) register plánovaných a vykonaných kontrol v podnikoch,
h) priestorové údaje o podnikoch a ich bezprostrednom
okolí,
i) informácie pre verejnos pod¾a § 15 ods. 2 a 3.
(3) Informaèný systém prevádzkuje, aktualizuje
a jeho obsah zverejòuje ministerstvo ivotného prostredia na svojom webovom sídle. Ministerstvo ivotného
prostredia môe poveri plnením týchto úloh právnickú
osobu, ktorej je zriaïovate¾om.28)
(4) Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné bezplatne poskytnú prevádzkovate¾ovi informaèného systému informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na
prevádzkovanie a aktualizáciu informaèného systému.
§ 17
Zhromaïovanie údajov o závaných
priemyselných haváriách
(1) Prevádzkovate¾ oznámi závanú priemyselnú haváriu bezodkladne ministerstvu ivotného prostredia
a ministerstvu vnútra; najneskôr do 48 hodín prevádzkovate¾ zale oznámenie o závanej priemyselnej havárii uvedeným ministerstvám aj elektronicky v ustanovenej forme.
(2) Prevádzkovate¾ informácie oznámené pod¾a odseku 1 aktualizuje, ak sa v priebehu vyetrovania odhalia
dodatoèné skutoènosti, ktoré zmenia oznámené informácie alebo vyvodené závery.
(3) Prevádzkovate¾ predloí najneskôr do deviatich
mesiacov odo dòa vzniku závanej priemyselnej havárie, ministerstvu ivotného prostredia vetky dostupné
informácie v písomnej forme.
(4) Orgán tátnej správy, ktorý vyetroval závanú
priemyselnú haváriu alebo na jej základe nariadil prísluné naliehavé, strednodobé a dlhodobé opatrenia,
doruèí ministerstvu ivotného prostredia do jedného
mesiaca od ukonèenia vyetrovania alebo nariadenia
opatrení informáciu o ním zistených príèinách a následkoch závanej priemyselnej havárie.
(5) Ministerstvo ivotného prostredia po doruèení informácií pod¾a odsekov 3 a 4 vypracuje komplexnú
správu o závanej priemyselnej havárii.
(6) Ak závaná priemyselná havária spåòa aspoò jedno z kritérií pod¾a prílohy è. 3, ministerstvo ivotného
prostredia informácie o závanej priemyselnej havárii
poskytne Európskej komisii najneskôr do jedného roka
odo dòa jej vzniku. Informácie o závanej priemyselnej
havárii obsahujú
a) identifikaèné údaje ministerstva ivotného prostredia,
b) dátum a èas závanej priemyselnej havárie vrátane
identifikaèných údajov podniku a prevádzkovate¾a,

) Napríklad 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.
37
) Zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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c) struèný opis závanej priemyselnej havárie vrátane
uvedenia nebezpeèných látok prítomných pri
závanej priemyselnej havárii a bezprostredných
úèinkov na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok,
d) struèný opis prijatých havarijných opatrení a opatrení na zamedzenie opakovania sa závanej priemyselnej havárie,
e) výsledky vlastných analýz a odporúèaní.
(7) Ministerstvo ivotného prostredia môe poskytnú informácie o závanej priemyselnej havárii Európskej komisii aj neskôr ako v lehote do jedného roka, ak
nebolo právoplatne ukonèené súdne konanie týkajúce
sa závanej priemyselnej havárie.
(8) Prevádzkovate¾ vypracuje roènú súhrnnú informáciu o kadom prípade, keï takmer dolo k závanej
priemyselnej havárii, a predkladá ju ministerstvu
ivotného prostredia do 28. februára nasledujúceho
roka v ustanovenej forme.
§ 18
Finanèné krytie zodpovednosti za kodu
(1) Prevádzkovate¾ podniku kategórie B zabezpeèí finanèné krytie zodpovednosti za kodu, ktorá môe
vzniknú v dôsledku závanej priemyselnej havárie,
formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za
kodu alebo inou vhodnou formou, napríklad zárukou
banky alebo poboèky zahraniènej banky, a to nepretrite po celý èas prevádzkovania podniku, ak ide o
a) nový podnik pri uvedení do prevádzky,
b) iný podnik do troch mesiacov odo dòa, keï podnik
zaèal spåòa kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2) Výka finanèného krytia zodpovednosti za kodu
pod¾a odseku 1 musí zodpoveda jej predpokladanému
rozsahu následkov závanej priemyselnej havárie, prièom sa zoh¾adní výsledok posúdenia rizika.
§ 19
pecialista na prevenciu
závaných priemyselných havárií
(1) pecialista na prevenciu závaných priemyselných havárií (ïalej len pecialista) je odborne spôsobilá osoba, ktorá osvedèuje pravos písomností, ktoré
vyhotovila alebo overila, odtlaèkom svojej peèiatky
a vlastnoruèným podpisom.
(2) pecialistom môe by fyzická osoba, ktorá
a) má vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa technického smeru alebo prírodovedeckého
smeru a najmenej tri roky odbornej praxe, alebo úplné
stredné odborné vzdelanie technického smeru ukonèené maturitou a najmenej pä rokov odbornej praxe,
b) absolvovala odbornú prípravu pod¾a odsekov 4 a 5,
c) úspene vykonala skúku pod¾a odseku 6.
(3) pecialista je povinný preukáza bezúhonnos výpisom z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako tri
39
40
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mesiace. Preukázanie bezúhonnosti sa nevyaduje, ak
sa èinnos pecialistu vykonáva na základe ivnostenského oprávnenia. Za bezúhonného sa na úèely tohto
zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti proti ivotnému prostrediu.39)
(4) Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pecialistu je zameraná najmä na znalos
a) veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblas prevencie a zdolávania závaných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na
ivot a zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok,
b) posúdenia rizika,
c) charakteristík
nebezpeèenstiev
a
prevencie
závaných priemyselných havárií pri fyzikálnych
procesoch a chemických procesoch,
d) havarijného plánovania vrátane tvorby havarijných
scenárov, výpoètu zón ohrozenia a urèovania síl
a prostriedkov na zdolávanie závaných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,
e) významu, vypracúvania a vyuívania bezpeènostnej
správy.
(5) Rozsah odbornej prípravy pod¾a odseku 4 je najmenej 160 hodín; ak ide o opakovanie odbornej prípravy, najmenej 40 hodín.
(6) Predmetom skúky je overenie znalostí v oblastiach uvedených v odseku 4 komisiou zriadenou pod¾a
§ 22. Skúku zabezpeèuje ministerstvo ivotného prostredia najneskôr do troch mesiacov od podania iadosti pod¾a odseku 7. Ministerstvo ivotného prostredia môe na základe iadosti o vykonanie skúky
lehotu predåi, najviac vak na 12 mesiacov. Dátum,
miesto a formu vykonania skúky oznámi ministerstvo
ivotného prostredia iadate¾ovi v písomnej forme najneskôr 15 dní pred jej vykonaním. Náklady iadate¾a
spojené s odbornou prípravou a s úèasou na skúke
znáa iadate¾.
(7) iados o vykonanie skúky musí by predloená
ministerstvu ivotného prostredia najneskôr do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy a musí obsahova
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu iadate¾a,
b) doklady preukazujúce skutoènosti pod¾a odseku 2
písm. a) a b).
(8) Odbornú spôsobilos pecialistu ministerstvo
ivotného prostredia potvrdí vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti pecialistu (ïalej len osvedèenie),
ktoré vydá na základe iadosti o vydanie osvedèenia
iadate¾ovi, ktorý bol na skúke hodnotený stupòom
vyhovel a ktorý zaplatil správny poplatok.40) Ministerstvo ivotného prostredia vydá za úhradu popri osvedèení aj peèiatku pecialistu.
(9) Peèiatka pecialistu je okrúhla s priemerom 35 mm.
V texte peèiatky sa uvedie meno a priezvisko odborne
spôsobilej osoby s titulmi, èíslo osvedèenia a slová
pecialista na prevenciu závaných priemyselných havárií. Vzor odtlaèku peèiatky je uvedený v prílohe è. 5.

) § 300 a 310 Trestný zákon.
) Zákon è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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(10) Osvedèenie obsahuje
a) názov orgánu, ktorý osvedèenie vydal,
b) èíslo osvedèenia, miesto a dátum jeho vydania,
c) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu
trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby,
d) platnos osvedèenia,
e) podpis predsedu skúobnej komisie,
f) odtlaèok peèiatky ministerstva ivotného prostredia
a podpis vedúceho zamestnanca.
(11) Osvedèenie má platnos pä rokov odo dòa vykonania skúky. Platnos osvedèenia môe ministerstvo
ivotného prostredia na iados pecialistu predåi
najviac o pä rokov, ak bola iados o jeho predåenie
podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jeho platnosti a za splnenia podmienok pod¾a odsekov 8 a 12.
(12) pecialista je povinný vykona opakovanie odbornej prípravy raz za pä rokov a podrobi sa skúke
pod¾a odseku 6. Ministerstvo ivotného prostredia
môe uloi pecialistovi, aby sa podrobil opakovaniu
odbornej prípravy a vykonaniu skúky aj mimo tejto lehoty, ak ide o zásadné zmeny v prísluných veobecne
záväzných právnych predpisoch, vo vede a technike
a v oblasti posúdenia rizík alebo ak ide o zistenie týkajúce sa závaných nedostatkov v jeho èinnosti.
(13) Ministerstvo ivotného prostredia vedie register
pecialistov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko,
adresu trvalého pobytu, miesto a dátum vykonania
skúky, èíslo osvedèenia, dátum a miesto jeho vydania
a platnos osvedèenia.
(14) pecialista je povinný bezodkladne oznámi ministerstvu ivotného prostredia zmenu osobných údajov a zmenu údajov pod¾a odseku 3.
(15) Ministerstvo ivotného prostredia rozhodnutím
odníme pecialistovi osvedèenie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný èin uvedený
v odseku 3,
b) získal osvedèenie na základe nesprávnych údajov
uvedených v iadosti alebo v jej prílohe,
c) nevykonal opakovanie odbornej prípravy alebo
skúku pod¾a odseku 12,
d) závaným spôsobom alebo opakovane poruil povinnos vyplývajúcu z tohto zákona alebo z predpisu vydaného na jeho vykonanie.
(16) Osvedèenie zaniká
a) smrou pecialistu alebo jeho vyhlásením za màtveho,
b) vyèiarknutím z registra pecialistov, ak pecialista
písomnou formou poiadal o jeho zruenie,
c) odòatím osvedèenia pod¾a odseku 15,
d) uplynutím platnosti osvedèenia.
(17) Prevádzkovate¾ ustanoví osobu zodpovednú za
koordináciu a kontrolu zabezpeèovania úloh vyplývajúcich z tohto zákona a utvorí predpoklady na výkon jej
funkcie, ak ide o
a) nový podnik, pri uvedení do prevádzky,
b) iný podnik, do troch mesiacov odo dòa, keï podnik
zaèal spåòa kritériá na zaradenie do kategórie A alebo do kategórie B.
41
42
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(18) Funkciu pod¾a odseku 17 môe vykonáva výluène pecialista na základe pracovnoprávneho vzahu
s prevádzkovate¾om alebo na základe zmluvného
vzahu prevádzkovate¾a s autorizovanou osobou pod¾a
§ 21 ods. 1.
(19) Okresný úrad v sídle kraja môe prevádzkovate¾ovi podniku kategórie B rozhodnutím nariadi zriadenie osobitného útvaru na plnenie úloh pod¾a odseku 17, vychádzajúc pritom z posúdenia rizika alebo
z bezpeènostnej správy. Osobitný útvar pod¾a prvej
vety môe riadi výluène pecialista.
(20) Prevádzkovate¾ oznámi bezodkladne okresnému
úradu v sídle kraja ustanovenie zodpovednej osoby
pod¾a odseku 17. Rovnako je povinný oznámi kadú
zmenu v ustanovení zodpovednej osoby.
(21) Oznámenie, posúdenie rizika, bezpeènostná
správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán,
podklady do plánu ochrany obyvate¾stva, ich aktualizácie musia by vypracované pecialistom.
§ 20
Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy
(1) Odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pecialistu vykonáva podnikate¾, ktorý má na túto
èinnos rozhodnutie ministerstva ivotného prostredia
o oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy (ïalej
len oprávnenie).
(2) Podmienky na vydanie oprávnenia sú
a) zabezpeèenie lektorov a predloenie dokladov o ich
odbornej kvalifikácii a praxi,
b) vypracovanie a vedenie základnej pedagogickej dokumentácie,
c) zabezpeèenie materiálno-technického vybavenia
a organizaèno-personálneho riadenia procesu odbornej prípravy.
(3) iados o vydanie oprávnenia obsahuje
a) ak ide o fyzickú osobu, jej meno a priezvisko, adresu
trvalého pobytu, obchodné meno a identifikaèné èíslo organizácie, ak bolo pridelené, meno a priezvisko,
adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,41)
ak ním nie je sám iadate¾ o vydanie oprávnenia,
b) ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo organizácie,
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby
alebo osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom, a meno
a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného
zástupcu,41)
c) doklady na preukázanie splnenia podmienok pod¾a
odseku 2,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.40)
(4) Oprávnenie obsahuje okrem veobecných náleitostí rozhodnutia,42) èíslo a platnos oprávnenia.
(5) Oprávnenie má platnos pä rokov. Platnos oprávnenia môe ministerstvo ivotného prostredia na iados drite¾a oprávnenia predåi najviac o pä rokov,
ak bola iados o jeho predåenie podaná najneskôr

) § 11 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 47 zákona è. 71/1967 Zb.
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30 dní pred uplynutím jeho platnosti a za splnenia podmienok pod¾a odseku 3.

d) potrebné technické, materiálne a personálne zabezpeèenie výkonu autorizovanej èinnosti.

(6) Ministerstvo ivotného prostredia vedie register
podnikate¾ov, ktorým bolo vydané oprávnenie. Register
podnikate¾ov je verejne prístupný na webovom sídle
ministerstva ivotného prostredia.

(4) Vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu
pod¾a odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b) mono len
u jedného zamestnávate¾a.

(7) Ministerstvo ivotného prostredia môe rozhodnú o odòatí oprávnenia, ak zistí nedostatky vo výkone
odbornej prípravy drite¾om oprávnenia alebo ak o to
poiada drite¾ oprávnenia.
(8) Oprávnenie zaniká
a) uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané, ak drite¾
oprávnenia nepoiadal o predåenie platnosti oprávnenia,
b) výmazom drite¾a oprávnenia z obchodného registra
alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o zruení ivnostenského oprávnenia,
c) vyhlásením konkurzu na drite¾a oprávnenia alebo
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na
drite¾a oprávnenia pre nedostatok majetku,
d) rozhodnutím ministerstva ivotného prostredia
o odòatí oprávnenia,
e) smrou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za màtvu,
ak drite¾ oprávnenia je fyzická osoba podnikate¾.
§ 21
Autorizácia
(1) Autorizácia je rozhodnutie ministerstva ivotného
prostredia, ktorým sa podnikate¾ovi ude¾uje oprávnenie vykonáva pre iného prevádzkovate¾a tieto èinnosti
a) vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,
b) posúdenie rizika,
c) vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie
a bezpeènostného riadiaceho systému,
d) vypracúvanie a aktualizovanie bezpeènostnej správy,
e) vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvate¾stva,
f) konzultaènú a poradenskú èinnos pod¾a písmen a)
a e).
(2) Ak je iadate¾om o udelenie autorizácie fyzická
osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a) bezúhonnos,
b) odborná spôsobilos pecialistu alebo zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám iadate¾ o udelenie
autorizácie,
c) skutoènos, e nie je v konkurznom konaní alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) potrebné technické, materiálne a personálne zabezpeèenie výkonu autorizovanej èinnosti.
(3) Ak je iadate¾om o udelenie autorizácie právnická
osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a) bezúhonnos osoby alebo osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom,
b) odborná spôsobilos zodpovedného zástupcu,
c) skutoènos, e nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

(5) iados o udelenie autorizácie obsahuje
a) ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikaèné èíslo
organizácie, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám iadate¾ o vydanie autorizácie,
b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo organizácie, ako
aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby
alebo osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom, a meno
a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného
zástupcu,
c) èinnos, na ktorú sa iada vydanie autorizácie,
d) doklady na preukázanie splnenia podmienok na
udelenie autorizácie pod¾a odsekov 2 a 3,
e) opis technického, materiálneho a personálneho zabezpeèenia,
f) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.40)
(6) Autorizácia obsahuje okrem
náleitostí rozhodnutia42)
a) údaje pod¾a odseku 5 písm. a) a b),
b) èíslo autorizácie,
c) platnos autorizácie.

veobecných

(7) Autorizácia má platnos pä rokov. Platnos
autorizácie môe ministerstvo ivotného prostredia na
iados podnikate¾a, ktorému ministerstvo ivotného
prostredia udelilo oprávnenie vykonáva èinnosti uvedené v odseku 1 (ïalej len autorizovaná osoba),
predåi najviac o pä rokov, ak bola iados o jej predåenie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti a za splnenia podmienok pod¾a odseku 5 a odseku 12 písm. b).
(8) Ministerstvo ivotného prostredia vedie register
autorizovaných osôb, ktorý obsahuje obchodné meno,
sídlo, identifikaèné èíslo organizácie, titul, meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, titul, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom, titul, meno a priezvisko zodpovednej
osoby, èíslo, dátum vydania a platnos autorizácie.
(9) Ministerstvo ivotného prostredia môe s oh¾adom na okolnosti konkrétneho prípadu a na ich
závanos platnos autorizácie pozastavi alebo autorizáciu zrui, ak
a) autorizovaná osoba neplní podmienky autorizácie
pod¾a odsekov 2, 3 a 6,
b) autorizovaná osoba pri výkone èinnosti pod¾a odseku 1 nedodriava podmienky pod¾a odsekov 2, 3 a 6,
c) o to poiada autorizovaná osoba.
(10) Autorizácia zaniká
a) smrou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za màtvu,
ak autorizovanou osobou je fyzická osoba podnikate¾,
b) zánikom právnickej osoby,
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c) smrou alebo skonèením pracovnoprávneho vzahu
zodpovedného zástupcu,
d) zruením pod¾a odseku 9,
e) uplynutím platnosti autorizácie.
(11) Autorizácia pod¾a odseku 10 písm. c) nezaniká,
ak autorizovaná osoba najneskôr do 30 dní ustanoví
nového zodpovedného zástupcu a oznámi to ministerstvu ivotného prostredia.
(12) Autorizovaná osoba je povinná
a) vykonáva èinnos v rozsahu udelenej autorizácie,
b) uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu
spôsobenú èinnosou autorizovanej osoby a oznámi
to ministerstvu ivotného prostredia do 30 dní od vydania autorizácie,
c) zamestnáva v pracovnoprávnom vzahu zodpovedného zástupcu pod¾a odseku 2 písm. b) a odseku 3
písm. b), ak nie je sama zodpovedným zástupcom,
d) oznámi bezodkladne ministerstvu ivotného prostredia zmenu podmienok, na ktorých základe bola
autorizácia vydaná, ako aj zmenu podmienok pod¾a
písmen b) a c),
e) uvádza pri èinnosti pod¾a odseku 1 v òou vyhotovenej písomnej a grafickej dokumentácii svoje obchodné meno, èíslo autorizácie, pripoji svoj podpis alebo
podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky so
svojím obchodným menom a pripoji osvedèenie
pod¾a § 19 ods. 8.
§ 22
Komisia pre prevenciu závaných
priemyselných havárií a zbor expertov
(1) Ministerstvo ivotného prostredia zriaïuje komisiu pre prevenciu závaných priemyselných havárií
(ïalej len komisia) ako svoj poradný orgán a zbor expertov.
(2) tatút komisie, rokovací poriadok komisie a skúobný poriadok komisie, v ktorých sa podrobne upraví
postavenie a èinnos komisie a zboru expertov, vydá
minister ivotného prostredia Slovenskej republiky.
(3) Úlohou komisie a zboru expertov je najmä
a) zabezpeèenie skúky pod¾a § 19 ods. 6,
b) prerokúvanie plánu kontrol podnikov pod¾a § 24
ods. 5,
c) príprava odborných posudkov pre ministerstvo
ivotného prostredia v konaniach pod¾a § 27.
ORGÁNY TÁTNEJ SPRÁVY
A ICH PÔSOBNOS
§ 23
Orgány tátnej správy
(1) tátnu správu na úseku prevencie závaných
priemyselných havárií pod¾a tohto zákona vykonávajú
a) ministerstvo ivotného prostredia,
43

)
)
45
)
46
)
44

§
§
§
§

9 a 11 zákona è. 525/2003 Z. z.
5 a 7 zákona è. 125/2006 Z. z.
5 a 6 zákona è. 355/2007 Z. z.
39a, 40 a 41 zákona è. 51/1988 Zb.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

ministerstvo vnútra,
okresné úrady v sídlach krajov,
okresné úrady,
inpekcia,43)
Národný inpektorát práce a inpektoráty práce,44)
krajské riadite¾stvá Hasièského a záchranného zboru a okresné riadite¾stvá Hasièského a záchranného
zboru,
h) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva,45)
i) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady.46)
(2) Ministerstvo ivotného prostredia
a) je ústredný orgán tátnej správy na úseku prevencie
závaných priemyselných havárií,
b) riadi a vykonáva tátny dozor na úseku prevencie
závaných priemyselných havárií,
c) preskúmava rozhodnutia vydané pod¾a tohto zákona inpekciou a okresným úradom v sídle kraja,
d) vedie register podnikov, susediacich podnikov alebo
ich skupín urèených pod¾a § 13 ods. 3,
e) vyjadruje sa k bezpeènostnej správe alebo k jej aktualizácii pod¾a § 27 ods. 4,
f) sprístupòuje verejnosti zoznam nebezpeèných látok
prítomných v podniku a bezpeènostnú správu pod¾a
§ 15 ods. 9,
g) prijíma informácie pod¾a § 15 ods. 5 na úèel informovania verejnosti iného tátu,
h) prevádzkuje informaèný systém pod¾a § 16,
i) prijíma oznámenia o závanej priemyselnej havárii
a informácie pod¾a § 17 ods. 1 a 3 a roènú súhrnnú
informáciu o kadom prípade, keï takmer dolo
k závanej priemyselnej havárii,
j) vypracúva komplexnú správu o závanej priemyselnej havárii pod¾a § 17 ods. 5 a poskytuje informácie
Európskej komisii pod¾a § 17 ods. 6,
k) zabezpeèuje skúku, vydáva osvedèenia, vedie register odborne spôsobilých osôb pod¾a § 19,
l) rozhoduje o oprávnení a vedie register podnikate¾ov
pod¾a § 20,
m) rozhoduje o autorizácii a vedie register autorizovaných osôb pod¾a § 21,
n) zriaïuje komisiu a zbor expertov pod¾a § 22,
o) spracúva plán kontrol podnikov pod¾a § 24 ods. 5
a schva¾uje plán bených kontrol pod¾a § 24 ods. 10,
p) v odôvodnenom prípade zasiela Európskej komisii
oznámenia na posúdenie monosti vylúèenia nebezpeènej látky v rozsahu pod¾a prílohy è. 4,
q) plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií v oblasti prevencie závaných priemyselných havárií pod¾a medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná, plní úlohy vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republiky v Európskej
únii v oblasti prevencie závaných priemyselných
havárií, zabezpeèuje koordináciu týchto úloh s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy, podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie v tejto oblasti vrátane
informácií o podnikoch.

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 128/2015

(3) Ministerstvo ivotného prostredia vydá veobecne
záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti o
a) oznámení o zaradení podniku pod¾a § 5 a vzor oznámenia,
b) posúdení rizika pod¾a § 6,
c) obsahu a vypracovaní programu prevencie a o bezpeènostnom riadiacom systéme pod¾a § 7,
d) obsahu a spracúvaní bezpeènostnej správy pod¾a
§ 8,
e) obsahu vnútorného havarijného plánu, o jeho vypracúvaní, uchovávaní, prehodnocovaní a precvièení pod¾a § 10,
f) zhromaïovaní údajov o závanej priemyselnej havárii a jej oznamovaní pod¾a § 17,
g) obsahu odbornej prípravy pod¾a § 19.
(4) Ministerstvo vnútra
a) plní funkciu prísluného orgánu na oznamovanie
závaných priemyselných havárií a na poadovanie,
prípadne poskytovanie medzinárodnej pomoci pod¾a
osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) spolupracuje s ministerstvom ivotného prostredia
a inpekciou pri výkone tátneho dozoru pod¾a tohto
zákona, najmä pri spracovaní plánu kontrol podnikov pod¾a § 24 ods. 5, plánu bených kontrol pod¾a
§ 24 ods. 7 a pri poskytovaní informácií Európskej
komisii pod¾a odseku 2 písm. q).
(5) Inpekcia
a) je orgán tátneho dozoru vo veciach prevencie
závaných priemyselných havárií,
b) spolupracuje s ministerstvom ivotného prostredia
pri spracúvaní plánu kontrol podnikov pod¾a § 24
ods. 5,
c) spracúva plán bených kontrol pod¾a § 24 ods. 7
a predkladá ho na schválenie ministerstvu ivotného prostredia,
d) zabezpeèuje koordináciu kontrolnej èinnosti pod¾a
§ 24 ods. 2,
e) spracúva roènú súhrnnú správu o kontrolách vykonaných pod¾a § 24 zahàòajúcu závané zistenia a nariadené opatrenia a predkladá ju ministerstvu ivotného prostredia do 31. marca nasledujúceho roka,
f) vyjadruje sa k bezpeènostnej správe alebo k jej aktualizácii pod¾a § 27 ods. 4,
g) poskytuje informácie do informaèného systému
pod¾a § 16.
(6) Okresný úrad v sídle kraja
a) prijíma a preveruje oznámenia a informuje o nich
ministerstvo ivotného prostredia a orgány uvedené
v odseku 1 písm. d) a i),
b) prijíma bezpeènostné správy alebo ich aktualizácie
a vydáva rozhodnutie o súhlase s bezpeènostnou
správou alebo s jej aktualizáciou pod¾a § 8 ods. 5
a § 27,
c) môe zakáza uvedenie podniku alebo jeho èasti do
prevádzky alebo zakáza pokraèovanie v jeho prevádzke pod¾a § 8 ods. 5,
d) prijíma oznámenia o zabezpeèení sluby havarijnej
odozvy pod¾a § 12 ods. 4,
47

) Zákon è. 39/2013 Z. z.
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e) vydáva záväzné stanoviská pod¾a § 14 ods. 4 a je
dotknutým orgánom v týchto konaniach,
f) prijíma oznámenia o ustanovení osoby pod¾a § 19
ods. 17,
g) môe rozhodnú o zriadení osobitného útvaru pod¾a
§ 19 ods. 19,
h) poskytuje informácie do informaèného systému pod¾a § 16,
i) vykonáva tátny dozor.
(7) Orgány uvedené v odseku 1 písm. d) a i)
a) sa vyjadrujú k bezpeènostnej správe alebo jej aktualizácii pod¾a § 27 ods. 4,
b) spolupracujú s ministerstvom ivotného prostredia
pri spracúvaní plánu kontrol podnikov pod¾a § 24
ods. 5 a s inpekciou pri spracovaní plánu bených
kontrol pod¾a § 24 ods. 7,
c) vykonávajú tátny dozor na úseku prevencie
závaných priemyselných havárií v rozsahu svojej
pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov,11) prièom sú
oprávnení poui poznatky, ktoré získali pod¾a tohto
zákona; pri výkone tátneho dozoru postupujú v súlade s § 24 ods. 2, 3, 12 a 15,
d) poskytujú informácie z vyetrovania závanej priemyselnej havárie pod¾a § 17 ods. 4.
§ 24
tátny dozor a koordinácia kontrolnej èinnosti
(1) tátnym dozorom na úseku prevencie závaných
priemyselných havárií sa zisuje, ako prevádzkovatelia
plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na jeho základe.
(2) Osobitnou súèasou tátneho dozoru je vykonávanie kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzahuje tento
zákon, koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými
v § 23 ods. 1 písm. c) a i). Koordináciu kontrolnej èinnosti pod¾a tohto zákona zabezpeèuje inpekcia. Ak je
to úèelné, kontroly sú koordinované s kontrolami pod¾a
osobitného predpisu.47)
(3) Orgány uvedené v § 23 ods. 1 písm. c) a i) pri výkone tátneho dozoru koordinovaným spôsobom pod¾a
odseku 2 navzájom spolupracujú a vzájomne si vymieòajú skúsenosti a poznatky, ktoré získali pri výkone
tátneho dozoru alebo pri zvyovaní odbornej kvalifikácie svojich zamestnancov.
(4) Kontroly musia by primerané typu podniku
a musia dostatoène zabezpeèi plánované a systematické preskúmanie systémov technickej, organizaènej
alebo riadiacej povahy.
Predmetom kontroly je preverenie, èi
a) prevádzkovate¾ je schopný preukáza, e prijal prísluné opatrenia na prevenciu závaných priemyselných havárií s oh¾adom na rôzne èinnosti vykonávané v podniku,
b) údaje a informácie uvedené v oznámení, v bezpeènostnej správe, v programe prevencie, vo vnútornom
havarijnom pláne, v podkladoch na vypracovanie
plánu ochrany obyvate¾stva alebo v inej dokumentá-
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cii prevádzkovate¾a adekvátne vyjadrujú podmienky
v podniku vrátane moných vonkajích zdrojov rizika,
c) prevádzkovate¾ je schopný preukáza, e zabezpeèil
slubu havarijnej odozvy a primerané prostriedky
na obmedzovanie následkov závaných priemyselných havárií v podniku a mimo neho,
d) je zabezpeèená informovanos verejnosti pod¾a § 15.
(5) Ministerstvo ivotného prostredia spracúva
a prerokúva s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b)
a i) plán kontrol podnikov, ktorý pravidelne preskúmava a aktualizuje.
(6) Plán kontrol podnikov pod¾a odseku 5 zahàòa
a) veobecné posúdenie otázok bezpeènosti pri uplatòovaní osobitných predpisov,11)
b) zemepisnú oblas, na ktorú sa vzahuje plán kontrol
podnikov,
c) zoznam podnikov, na ktoré sa plán kontrol podnikov
vzahuje,
d) zoznam podnikov s moným domino efektom pod¾a
§ 13,
e) zoznam podnikov, v ktorých by osobitné vonkajie
zdroje rizík alebo nebezpeèenstiev mohli zvýi riziko závanej priemyselnej havárie alebo zhori jej
následky,
f) postupy na vykonávanie benej kontroly pod¾a odseku 7,
g) postupy na vykonávanie mimoriadnej kontroly pod¾a odseku 11,
h) postupy na zabezpeèenie kontroly koordinovaným
spôsobom pod¾a odseku 2.
(7) Inpekcia na základe plánu kontrol podnikov
pod¾a odseku 5 kadoroène spracúva a prerokúva s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) a i) plán
bených kontrol vrátane uvedenia odhadu poètu kontrolných dní v podniku.
(8) Plán bených kontrol musí by vypracovaný tak,
aby sa koordinovaná kontrola uskutoènila v podniku
kategórie B najmenej raz za 12 mesiacov a v podniku
kategórie A najmenej raz za 36 mesiacov od ukonèenia
poslednej kontroly.
(9) Interval bených kontrol pod¾a odseku 8 môe
by predåený s prihliadnutím na
a) závery vyplývajúce z posúdenia rizika a z ïalej dokumentácie vypracovanej pod¾a tohto zákona,
b) skutoènosti zistené pri predchádzajúcich kontrolách v podniku najmä s oh¾adom na dodriavanie
poiadaviek vyplývajúcich z tohto zákona,
c) úroveò systému riadenia v podniku.
(10) Plán bených kontrol schva¾uje ministerstvo
ivotného prostredia.
(11) Inpekcia vykoná mimoriadnu kontrolu, ak je to
potrebné, aj za úèasti orgánov uvedených v § 23 ods. 1
písm. c), d), f) a i), s cie¾om
a) preveri závanú sanos na prevádzkovate¾a,
b) preetri závanú priemyselnú haváriu alebo prípad, keï takmer dolo k závanej priemyselnej havárii,
48
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c) preveri nedodranie ustanovení tohto zákona.
(12) Inpekcia vykoná následnú kontrolu, ak je to
potrebné, aj za úèasti orgánov uvedených v § 23 ods. 1
písm. c), d) f) a i), pri závanom poruení povinnosti
prevádzkovate¾a alebo iného závaného nedostatku
v èinnosti prevádzkovate¾a, do iestich mesiacov od
ukonèenia benej kontroly alebo mimoriadnej kontroly.
(13) Ak orgán tátneho dozoru zistí poruenie povinnosti pod¾a tohto zákona alebo iný závaný nedostatok
v èinnosti prevádzkovate¾a, uloí opatrenia na nápravu. Inpekcia oboznámi prevádzkovate¾a s priebeným
protokolom, èiastkovým protokolom alebo s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním najneskôr do tyroch mesiacov od zistenia poruenia povinnosti alebo iného závaného nedostatku v èinnosti
prevádzkovate¾a.
(14) Orgán tátneho dozoru rozhodne o zastavení
prevádzky podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia alebo akejko¾vek ich èasti alebo ich uvedenia do
prevádzky, ak ide o bezprostredné ohrozenie ivota alebo zdravia ¾udí, ivotného prostredia alebo majetku
alebo ak prevádzkovate¾ nevykonal opatrenia na nápravu závaných poruení povinností alebo závaných
nedostatkov v èinnosti.
(15) Ak orgán uvedený v § 23 ods. 1 písm. d), f) a i)
vykonáva samostatne kontrolu podniku pod¾a osobitných predpisov,11) informuje bezodkladne inpekciu
o výsledkoch kontroly vrátane opatrení a sankcií
uloených pod¾a osobitných predpisov.11)
(16) Na výkon kontrolnej èinnosti pod¾a tohto zákona
sa primerane vzahuje osobitný predpis.48)
§ 25
Správne delikty
(1) Inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi pokutu od
1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) nevedie alebo neuchováva dokumentáciu alebo evidenciu pod¾a § 4 ods. 2 písm. m),
b) neposkytne príslunému orgánu potrebnú súèinnos alebo mu oznámi nepravdivé údaje pod¾a § 4
ods. 2 písm. l),
c) nevypracuje a neaktualizuje program prevencie alebo nezavedie bezpeènostný riadiaci systém pod¾a § 4
ods. 2 písm. d),
d) nespolupracuje pod¾a § 13 ods. 4,
e) nezabezpeèí informácie pre verejnos pod¾a § 4
ods. 2 písm. e),
f) neinformuje okresný úrad v sídle kraja o zmenách
pod¾a § 5 ods. 3 a 4, § 7 ods. 8, § 8 ods. 9,
g) neoznámi ustanovenie zodpovednej osoby alebo neohlási jej zmenu pod¾a § 19 ods. 20.
(2) Inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi pokutu od
2 000 eur do 20 000 eur, ak
a) nepredloí oznámenie alebo jeho aktualizáciu pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. a),

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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b) nesprávne zaradí podnik do príslunej kategórie
pod¾a § 4 ods. 2 písm. a),
c) nezabezpeèí pravidelnú kontrolu zariadení pod¾a § 4
ods. 2 písm. j),
d) nevykoná posúdenie rizika pod¾a § 4 ods. 2 písm. c),
e) neustanoví osobu pod¾a § 4 ods. 2 písm. g),
f) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 4 ods. 2
písm. f),
g) nezabezpeèí slubu havarijnej odozvy pod¾a § 4
ods. 3 písm. d).
(3) Inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi pokutu od
5 000 eur do 33 000 eur, ak
a) nevykoná opatrenia na nápravu uloené tátnym
dozorom pod¾a § 4 ods. 2 písm. k),
b) nevypracuje bezpeènostnú správu alebo jej aktualizáciu a nepredloí ju okresnému úradu v sídle kraja
pod¾a § 4 ods. 3 písm. a),
c) nepredloí rozhodnutie o súhlase s bezpeènostnou
správou alebo jej aktualizáciou vydané pod¾a § 8
ods. 5,
d) nevypracuje vnútorný havarijný plán alebo nezabezpeèí jeho precvièenie, prehodnotenie a aktualizáciu
pod¾a § 4 ods. 3 písm. b),
e) nepredloí príslunému orgánu podklady do plánu
ochrany obyvate¾stva pod¾a § 4 ods. 3 písm. c),
f) nezabezpeèí finanèné krytie zodpovednosti za kodu
pod¾a § 4 ods. 3 písm. e).
(4) Inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi poriadkovú pokutu do 20 000 eur, ak prevádzkovate¾ neumonil osobe vykonávajúcej tátny dozor kontrolu podniku, najmä vstup do podniku, fyzickú prehliadku podniku
a nahliadnutie do evidencií a súvisiacich písomností
o podniku.
(5) Pri rozhodovaní o výke pokuty pod¾a odsekov 1 a
4 inpekcia prihliada na závanos poruenia povinnosti, èas trvania protiprávneho konania, na rozsah
a mieru vzniknutých alebo hroziacich kodlivých následkov na ivotné prostredie alebo na zdravie ¾udí.
(6) Inpekcia môe v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne uloi prevádzkovate¾ovi, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania, za ktoré bola pokuta uloená. Ak prevádzkovate¾ v urèenej lehote tieto opatrenia nevykoná, mono
mu uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.
(7) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 3 mono uloi do
dvoch rokov odo dòa, keï sa inpekcia dozvedela o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo
dòa, keï dolo k porueniu povinnosti. Pokutu pod¾a
odseku 6 mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï sa
mala povinnos uloená v rozhodnutí pod¾a odseku 6
splni. Uloením pokuty nie je dotknutá povinnos vykona opatrenie na nápravu.
(8) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(9) Uloené pokuty sú príjmom Environmentálneho
fondu.
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§ 26
Konanie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní49) okrem § 27 ods. 3 a 4.
§ 27
Konanie o súhlase s bezpeènostnou
správou alebo jej aktualizáciou
(1) Návrhom na zaèatie konania pod¾a § 8 ods. 5 je písomná iados prevádzkovate¾a podniku kategórie B.
(2) Úèastníkom konania je prevádzkovate¾ podniku
kategórie B.
(3) Okresný úrad v sídle kraja do 14 dní odo dòa doruèenia iadosti pod¾a odseku 1 zale bezpeènostnú
správu alebo jej aktualizáciu na vyjadrenie ministerstvu ivotného prostredia a orgánom tátnej správy
uvedeným v § 23 ods. 1 písm. d) a h); ak ide o výrobu
alebo skladovanie výbunín, zale bezpeènostnú správu alebo jej aktualizáciu orgánu uvedenému v § 23
ods. 1 písm. i).
(4) Ministerstvo ivotného prostredia a orgány tátnej správy uvedené v § 23 ods. 1 písm. d) a i) zalú vyjadrenie okresnému úradu v sídle kraja do 30 dní.
(5) Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase
s bezpeènostnou správou alebo jej aktualizáciou do
90 dní od podania iadosti pod¾a odseku 1.
(6) Lehota na rozhodnutie o súhlase s bezpeènostnou správou alebo jej aktualizáciou neplynie odo dòa
oznámenia výzvy na doplnenie iadosti alebo odstránenia jej nedostatkov iadate¾ovi o súhlas do dòa splnenia poiadavky.
(7) V rozhodnutí o súhlase s bezpeènostnou správou
alebo jej aktualizáciou okresný úrad v sídle kraja uvedie najmä, èi bezpeènostná správa alebo jej aktualizácia spåòa poiadavky vyplývajúce z tohto zákona, a pod¾a potreby nariadi opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ktoré vyplynuli z bezpeènostnej správy.
(8) Kópiu právoplatného rozhodnutia o súhlase
s bezpeènostnou správou alebo jej aktualizáciou zale
okresný úrad v sídle kraja bezodkladne ministerstvu
ivotného prostredia a orgánom tátnej správy uvedeným v § 23 ods. 1 písm. d) a i).
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 28
Prechodné ustanovenia k právnej úprave
úèinnej od 1. augusta 2015
(1) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku sa
nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 2 písm. a), ak prevádzkovate¾ predloil oznámenie pred 1. augustom
2015 a údaje v òom uvedené sú v súlade s § 5 ods. 2
a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených v oznámení s § 5 ods. 2, prevádzkovate¾ existujú-
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ceho podniku predloí aktualizované oznámenie do
1. novembra 2015.

a i) plán kontrol podnikov pod¾a § 24 ods. 5 od 1. januára 2016.

(2) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku sa
nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 2 písm. c), ak prevádzkovate¾ vykonal posúdenie rizika pred 1. augustom 2015 a údaje ostávajú nezmenené.

(11) Inpekcia spracuje a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) a i) plán bených
kontrol pod¾a § 24 ods. 7 od 1. januára 2016.

(3) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku sa
nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 2 písm. d), ak prevádzkovate¾ vypracoval program prevencie pred 1. augustom 2015 a údaje v òom uvedené sú v súlade s § 7
ods. 3 a zostávajú nezmenené.
(4) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku kategórie B sa nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 3
písm. a), ak prevádzkovate¾ predloil bezpeènostnú
správu pred 1. augustom 2015 a údaje v nej uvedené sú
v súlade s § 8 ods. 2 a 3 a zostávajú nezmenené. Ak ide
o nesúlad údajov uvedených v bezpeènostnej správe
s § 8 ods. 2 a 3, ktorú prevádzkovate¾ existujúceho podniku kategórie B predloil pred 1. augustom 2015, aktualizovanú bezpeènostnú správu prevádzkovate¾ existujúceho podniku kategórie B predloí okresnému
úradu v sídle kraja v písomnej forme do 1. augusta
2016.
(5) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku kategórie B sa nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 3
písm. b), ak prevádzkovate¾ vypracoval vnútorný havarijný plán pred 1. augustom 2015 a údaje v òom uvedené sú v súlade s § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených vo
vnútornom havarijnom pláne s § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2,
ktorý prevádzkovate¾ existujúceho podniku kategórie
B vypracoval pred 1. augustom 2015, aktualizovaný
vnútorný havarijný plán prevádzkovate¾ existujúceho
podniku kategórie B vypracuje do 1. augusta 2016.
(6) Na prevádzkovate¾a existujúceho podniku kategórie B sa nevzahuje povinnos pod¾a § 4 ods. 3
písm. c), ak prevádzkovate¾ predloil podklady do plánu ochrany obyvate¾stva pred 1. augustom 2015 a údaje v nich uvedené sú v súlade s poiadavkami pod¾a
osobitného predpisu19) a zostávajú nezmenené. Ak ide
o nesúlad údajov uvedených v podkladoch do plánu
ochrany obyvate¾stva, ktoré prevádzkovate¾ existujúceho podniku kategórie B vypracoval pred 1. augustom
2015, aktualizované podklady do plánu ochrany obyvate¾stva prevádzkovate¾ existujúceho podniku kategórie B predloí do 1. augusta 2016.
(7) Osvedèenia vydané pred 1. augustom 2015
ostávajú platné do uplynutia ich platnosti. Na
predåenie platnosti osvedèenia pecialistu vydaného
pred 1. augustom 2015 sa vzahuje § 19 ods. 11.
(8) Oprávnenie vydané pred 1. augustom 2015
ostáva platné do uplynutia jeho platnosti. Na
predåenie platnosti oprávnenia vydaného pred 1. augustom 2015 sa vzahuje § 20 ods. 5.
(9) Autorizácia vydaná pred 1. augustom 2015
ostáva platná do uplynutia jej platnosti. Na predåenie
platnosti autorizácie vydanej pred 1. augustom 2015
sa vzahuje § 21 ods. 7.
(10) Ministerstvo ivotného prostredia spracuje
a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b)

(12) Výkon tátneho dozoru koordinovaným spôsobom sa od úèinnosti tohto zákona do 31. decembra
2015 uskutoèní v súlade s plánom kontrol podnikov
schváleným pod¾a doterajieho predpisu.
(13) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
§ 29
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 6.
§ 30
Zruujú sa:
1. zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 277/2005 Z. z., zákona
è. 515/2008 Z. z, zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 345/2013 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o prevencii závaných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 451/2005 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 490/2002 Z. z. o bezpeènostnej správe a havarijnom pláne v znení vyhláky è. 452/2005 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
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488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z.,
261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z.,
506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z.,
219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z.,
423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z.,
586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z.,
650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z.,
470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z.,
567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z.,
99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z.,
186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
249/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
362/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
395/2011 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z.,
1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z.,
204/2014 Z. z., zákona è. 219/2014 Z. z.
321/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z.,
399/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z. a
79/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. Za § 80y sa vkladá § 80z, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 80z
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. augusta 2015
ivnostenské oprávnenia na vykonávanie èinnosti
havarijného technika vydané pod¾a doterajích predpisov do 31. júla 2015 platia do 31. decembra 2015..
2. V prílohe è. 2 v Skupine 214  Ostatné sa vypúajú body 73 a 75.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
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118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z.,
237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z.,
457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z.,
477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z ., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z., zákona
è. 122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z., zákona
è. 152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. , zákona
è. 262/2014 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z., zákona
è. 40/2015 Z. z. a zákona è. 79/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloky 171c a 171f znejú:
Poloka 171c
a) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pecialista na prevenciu závaných
priemyselných havárií ............................... 99 eur
b) Predåenie platnosti osvedèenia pod¾a
písmena a) ................................................. 40 eur
Poloka 171d
a) Vydanie oprávnenia na vykonávanie
odbornej prípravy pod¾a osobitného
predpisu39d) ................................................ 99 eur
b) Predåenie platnosti oprávnenia pod¾a
písmena a) ................................................. 40 eur
Poloka 171e
a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii na
výkon èinností pod¾a osobitného
predpisu39e) .............................................. 398 eur
b) Predåenie platnosti rozhodnutia
o autorizácii pod¾a písmena a) .................... 79 eur
Poloka 171f
a) Vydanie súhlasu k bezpeènostnej správe39f) .. 398 eur
b) Vydanie súhlasu k aktualizácii
bezpeènostnej správy ............................. 119 eur.
Poznámky pod èiarou k odkazom 39d a 39f znejú:

39d) § 20 zákona è. 128/2015 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39e
) § 21 zákona è. 128/2015 Z. z.
39f
) § 27 zákona è. 128/2015 Z. z..
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è. 261/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z.
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 568/2005 Z.
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z.
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 172/2011 Z.
è. 395/2011 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3c
Plán ochrany obyvate¾stva
(1) Plán ochrany obyvate¾stva obsahuje najmä
a) závery a odporúèania analýzy územia z h¾adiska
vzniku moných mimoriadnych udalostí,
b) plán
1. evakuácie,
2. ukrytia,
3. materiálno-technického zabezpeèenia jednotiek
civilnej ochrany,
4. prípravy na civilnú ochranu,
c) dokumentáciu
1. riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie síl a prostriedkov
vyuite¾ných poèas mimoriadnej udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej
osoby na riadenie záchranných prác,
2. opatrení varovania obyvate¾stva a vyrozumenia
osôb,
3. protiradiaèných opatrení,
4. protichemických opatrení vrátane opatrení na
zvládnutie moných scenárov závanej priemyselnej havárie uvedených v bezpeènostnej
správe1c) a vzh¾adom na moný domino efekt,1d)
ako aj opatrenia havarijnej pripravenosti,1e)
5. protibiologických opatrení,
6. núdzového zásobovania a núdzového ubytovania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1c a 1e znejú:

1c) § 8 zákona è. 128/2015 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d
) § 13 zákona è. 128/2015 Z. z.
1e
) Èlánok 8 a piaty a iesty bod prílohy è. 7 Dohovoru o cezhranièných úèinkoch priemyselných havárií (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 506/2003
Z. z.)..

2. V § 12 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) vypracúva a aktualizuje plán ochrany obyvate¾stva,.
Doterajie písmená d) a m) sa oznaèujú ako písmená e) a n).

2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa poloka 171g vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 39g vypúa.

3. V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom úlohy vypúa
èiarka a pripájajú sa tieto slová: vrátane informovania
prísluného orgánu iného tátu o cezhranièných úèinkoch mimoriadnej udalosti,.

Èl. IV

4. V § 12 ods. 1 písm. j) sa za slová na úseku civilnej
ochrany vkladá èiarka a slová najmä s Európskou
úniou a jej èlenskými tátmi,.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona

5. V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:
i) vypracúva a aktualizuje v súèinnosti s okresnými
úradmi v jeho územnom obvode plán ochrany obyva-
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te¾stva, ktorý predkladá ministerstvu vnútra; plán
ochrany obyvate¾stva precvièuje najmenej raz za tri
roky,.
6. V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa slová v záveroch uvádza,
pre ktorý podnik sa nevypracúva dokumentácia protichemických opatrení s uvedením dôvodu,.
7. V § 14 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá písmeno b),
ktoré znie:
b) ak ide o podnik, na ktorý sa vzahuje osobitný predpis o prevencii závaných priemyselných havárií16c)
a ktorý sa nachádza v blízkosti územia iného tátu,
informuje o svojom zdôvodnenom rozhodnutí pod¾a
písmena a) aj prísluný tát..
Doterajie písmená b) a p) sa oznaèujú ako písmená c) a r).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:

16c) Zákon è. 128/2015 Z. z.

8. V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slovo vypracúva vkladajú slová a aktualizuje, na konci sa èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: plán ochrany
obyvate¾stva precvièuje najmenej raz za tri roky,.
9. V § 14 sa vypúa odsek 4 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 16c.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
10. Slová obvodný úrad vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona okrem § 36b ods. 1 nahrádzajú
slovami okresný úrad v príslunom tvare.
Èl. V
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 454/2007 Z. z., zákona è. 287/2009 Z. z., zákona
è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 408/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 448/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 314/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) navrhovaná èinnos, na ktorú sa vzahuje osobitný
predpis o prevencii závaných priemyselných havárií,20) z dôvodu zoh¾adnenia cie¾ov prevencie
závaných priemyselných havárií a obmedzovania
ich následkov na zdravie ¾udí, ivotné prostredie
a majetok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 1 ods. 2 zákona è. 128/2015 Z. z. o prevencii závaných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VI
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 140/2008 Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
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è. 154/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona
è. 118/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:
d) závanej priemyselnej havárie.21)
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Zákon è. 128/2015 Z. z. o prevencii závaných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:
b) závanej priemyselnej havárie21) príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru..
3. V § 17 odsek 11 znie:
(11) tátny orgán, poisovòa,24) Sociálna poisovòa,
zdravotná poisovòa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec, fyzická osoba a právnická osoba poskytujúca
bezpeènostnotechnickú slubu a pracovnú zdravotnú
slubu sú povinní bezodkladne oznámi príslunému
inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru
pracovný úraz, závanú priemyselnú haváriu,21) o ktorých sa pri svojej èinnosti dozvedeli, ak je odôvodnené
podozrenie, e uvedená udalos nebola oznámená pod¾a odseku 5. Oznámenie obsahuje základné údaje
o osobe a zamestnávate¾ovi, ktorých sa uvedená udalos týka..
4. V § 17 odsek 12 znie:
(12) Na úèely odsekov 5, 7, 10 a 11 prísluným inpektorátom práce alebo prísluným orgánom dozoru
je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz alebo
závaná priemyselná havária21) vznikli..
Èl. VII
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 469/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z. a zákona
è. 307/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:
b) vyetruje príèiny vzniku pracovného úrazu, ktorým
bola spôsobená smr alebo aká ujma na zdraví,15a)
príèiny závanej priemyselnej havárie,16) bezpeènostné, technické a organizaèné príèiny vzniku
choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, vedie ich evidenciu a pod¾a potreby vyetruje
príèiny vzniku aj ostatných pracovných úrazov,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon è. 128/2015 Z. z. o prevencii závaných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 17 ods. 2 písmeno b) znie:
b) fyzickej osoby v rozsahu pod¾a písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v èase výkonu in-
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pekcie práce alebo fyzickej osoby, ktorá môe poskytnú informácie týkajúce sa vzniku pracovného
úrazu, závanej priemyselnej havárie,16) choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania pod¾a
osobitného predpisu,24).
3. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Zamestnancom zamestnávate¾a a osobám oprávneným robi právne úkony za zamestnávate¾a alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, ktorí v urèenej lehote nesplnili povinnosti
pod¾a § 16, bezodkladne neohlásili vznik pracovného
úrazu, ktorým bola spôsobená smr alebo aká ujma
na zdraví, závanej priemyselnej havárie pod¾a osobit-

Èiastka 40

ného predpisu24) príslunému inpektorátu práce alebo ktorí maria výkon inpekcie práce, mono uloi poriadkovú pokutu vo výke od 100 eur a do 1 000 eur,
a to aj opakovane, ak sa povinnos nesplnila ani v novourèenej lehote. Poriadkovú pokutu môe inpektorát
práce uloi do jedného roka odo dòa nesplnenia povinnosti..
Èl. VIII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

NEBEZPEÈNÉ LÁTKY
Nebezpeèné látky zahrnuté do kategórií nebezpeènosti uvedených v ståpci 1 èasti 1 podliehajú prahovým mnostvám
uvedeným v ståpcoch 2 a 3 èasti 1.
Ak sa na nebezpeènú látku vzahuje èas 1 a je tie uvedená v èasti 2, uplatòujú sa prahové mnostvá uvedené v ståpcoch 2 a 3 èasti 2.
ÈAS 1
Kategórie nebezpeèných látok
Táto èas sa vzahuje na vetky nebezpeèné látky, ktoré patria do tried / kategórií nebezpeènosti uvedených v ståpci 1:

Ståpec 1
Triedy/kategórie nebezpeènosti v súlade
s nariadením (ES) è. 1272/2008 v platnom znení

Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
nebezpeèných látok (v tonách)
pre kategóriu
pre kategóriu
A
B

Trieda H
NEBEZPEÈNOS PRE ZDRAVIE50)
H1 AKÚTNA TOXICITA, kategória 1, vetky
spôsoby expozície
H2 AKÚTNA TOXICITA

5

20

50

200

50

200

10

50

 kategória 2, vetky spôsoby expozície
 kategória 3, spôsoby expozície  inhalaène
(poznámka è. 7)
H3 TOXICITA PRE PECIFICKÝ CIE¼OVÝ ORGÁN
(STOT)  JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA
STOT SE kategória 1
Trieda P
FYZIKÁLNE NEBEZPEÈENSTVÁ51)
P1a VÝBUNINY (poznámka è. 8)
 Nestabilné výbuniny alebo
 Výbuniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
alebo
 Látky alebo zmesi s výbunými vlastnosami
pod¾a metódy A.14 nariadenia (ES) è. 440/2008
v platnom znení (poznámka è. 9), ktoré nepatria
do tried nebezpeènosti Organické peroxidy alebo
Samovo¾ne reagujúce látky a zmesi

50
51

) Èas 3 prílohy I nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
) Èas 2 prílohy I nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
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Ståpec 1
Triedy/kategórie nebezpeènosti v súlade
s nariadením (ES) è. 1272/2008 v platnom znení
P1b VÝBUNINY (poznámka è. 8)

Èiastka 40

Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
nebezpeèných látok (v tonách)
pre kategóriu
pre kategóriu
A
B
50

200

10

50

150 (netto)

500 (netto)

5 000 (netto)

50 000
(netto)

50

200

10

50

50

200

5 000

50 000

10

50

Výbuniny, podtrieda 1.4 (poznámka è. 10)
P2 HOR¼AVÉ PLYNY
Hor¾avé plyny, kategória 1 alebo 2
P3a HOR¼AVÉ AEROSÓLY (poznámka è. 11.1)
Hor¾avé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré
obsahujú hor¾avé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo
hor¾avé kvapaliny kategórie 1
P3b HOR¼AVÉ AEROSÓLY (poznámka è. 11.1)
Hor¾avé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré
neobsahujú hor¾avé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo
ani hor¾avé kvapaliny kategórie 1 (poznámka
è. 11.2)
P4 OXIDUJÚCE PLYNY
Oxidujúce plyny, kategória 1
P5a HOR¼AVÉ KVAPALINY
 Hor¾avé kvapaliny, kategória 1 alebo
 Hor¾avé kvapaliny, kategória 2 alebo 3
udriavané pri teplote vyej, ako je ich bod varu,
alebo
 Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 oC
udriavané pri teplote vyej, ako je ich bod varu
(poznámka è. 12)
P5b HOR¼AVÉ KVAPALINY
 Hor¾avé kvapaliny, kategória 2 alebo 3, ak urèité
podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo
vysoká teplota, môu spôsobi nebezpeèenstvo
vedúce k závanej havárii, alebo
 Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 oC, ak
urèité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak
alebo vysoká teplota, môu spôsobi
nebezpeèenstvo vedúce k závanej havárii
(poznámka è. 12)
P5c HOR¼AVÉ KVAPALINY
Hor¾avé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa
nevzahuje P5a a P5b
P6a SAMOVO¼NE REAGUJÚCE LÁTKY A ZMESI
A ORGANICKÉ PEROXIDY
Samovo¾ne reagujúce látky alebo zmesi, typ
A alebo B alebo organické peroxidy, typ A alebo B
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Ståpec 1
Triedy/kategórie nebezpeènosti v súlade
s nariadením (ES) è. 1272/2008 v platnom znení
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Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
nebezpeèných látok
(v tonách)
pre kategóriu pre kategóriu
A
B

P6b SAMOVO¼NE REAGUJÚCE LÁTKY A ZMESI
A ORGANICKÉ PEROXIDY

50

200

50

200

50

200

E1 Nebezpeèné pre vodné prostredie v akútnej
kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1

100

200

E2 Nebezpeèné pre vodné prostredie v chronickej
kategórii 2

200

500

O1 Látky alebo zmesi s výstraným upozornením
EUH014

100

500

O2 Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvo¾òujú hor¾avé plyny, kategória 1

100

500

50

200

Samovo¾ne reagujúce látky alebo zmesi, typ C, D, E
alebo F alebo organické peroxidy, typ C, D, E alebo F
P7 SAMOZÁPALNÉ KVAPALINY A SAMOZÁPALNÉ
TUHÉ LÁTKY
Samozápalné kvapaliny, kategória 1
Samozápalné tuhé látky, kategória 1
P8 OXIDUJÚCE KVAPALINY A OXIDUJÚCE TUHÉ
LÁTKY
Oxidujúce kvapaliny, kategória 1, 2 alebo 3 alebo
Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
Trieda E
NEBEZPEÈNOS PRE IVOTNÉ PROSTREDIE52)

Trieda O
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OZNAÈOVANIA A BALENIA
URÈITÝCH LÁTOK A ZMESÍ  ÏALIE
INFORMÁCIE O NEBEZPEÈNOSTI53)

O3 Látky alebo zmesi s výstraným upozornením
EUH029

ÈAS 2
Menované nebezpeèné látky

Ståpec 1

Èíslo CAS (1)

Nebezpeèné látky

1. Dusiènan amónny (poznámka è. 13)
52
53

) Èas 4 prílohy I nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
) Príloha II nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.



Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
(v tonách)
pre kategóriu
A

pre kategóriu
B

5 000

10 000
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Ståpec 1

Èíslo CAS (1)

Nebezpeèné látky
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Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
(v tonách)
pre kategóriu
A

pre kategóriu
B

2. Dusiènan amónny (poznámka è. 14)



1 250

5 000

3. Dusiènan amónny (poznámka è. 15)



350

2 500

4. Dusiènan amónny (poznámka è. 16)



10

50

5. Dusiènan draselný (poznámka è. 17)



5 000

10 000

6. Dusiènan draselný (poznámka è. 18)



1 250

5 000

7. Oxid arzenièný, kyselina arzenièná
alebo jej soli

1303-28-2

1

2

8. Oxid arzenitý, kyselina arzenitá
alebo jej soli

1327-53-3

9. Bróm

7726-95-6

20

100

10. Chlór

7782-50-5

10

25

11. Zlúèeniny niklu vo vdýchnute¾nej
prákovej forme: oxid nikelnatý,
oxid niklièitý, sulfid nikelnatý,
sulfid niklitý, oxid niklitý

0,1



1

12. Etylénimín

151-56-4

10

20

13. Fluór

7782-41-4

10

20

50-00-0

5

50

15. Vodík

1333-74-0

5

50

16. Chlorovodík (skvapalnený plyn)

7647-01-0

25

250

17. Alkyly olova



5

50

18. Skvapalnené hor¾avé plyny,
kategória 1 alebo 2 pod¾a
nariadenia (ES) è. 1272/2008
v platnom znení (vrátane
skvapalneného propán-butánu)
a zemný plyn (poznámka è. 19)



50

200

19. Acetylén

74-86-2

5

50

20. Etylénoxid (oxirán)

75-21-8

5

50

21. Propylénoxid (metyloxirán)

75-56-9

5

50

22. Metanol

67-56-1

500

5 000

14. Formaldehyd (koncentrácia ≥ 90 %)

23. 4, 4-metylén-bis (2-chloranilín)
alebo soli, v prákovej forme

101-14-4

0,01

24. Metylizokyanát

624-83-9

0,15
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Ståpec 1

Èíslo CAS (1)
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Ståpec 2
Ståpec 3
Prahové mnostvo
(v tonách)

Nebezpeèné látky
pre kategóriu
A

pre kategóriu
B

25. Kyslík

7782-44-7

200

2 000

26. 2,4-toluén diizokyanát
2,6-toluén diizokyanát

584-84-9
91-08-7

10

100

75-44-5

0,3

0,75

28. Arzán (trihydrid arzénu)

7784-42-1

0,2

1

29. Fosfán (trihydrid fosforu)

7803-51-2

0,2

1

30. Chlorid sírnatý

10545-99-0

31. Oxid sírový

7446-11-9

27. Karbonyldichlorid (fosgén)

1
15

75

32. Polychlórované dibenzofurány
a polychlórované dibenzodioxíny
(vrátane TCDD) vypoèítané
v ekvivalente TCDD (poznámka è. 20)



0,001

33. Tieto KARCINOGÉNY alebo zmesi
s obsahom týchto karcinogénov
v koncentrácii viac ako
5 hmotnostných %:



0,5

2



2 500

25 000

7664-41-7

50

200

4-aminobifenyl alebo jeho soli,
benzotrichlorid, benzidín alebo
jeho soli, bis(chlórmetyl)éter,
chlórmetyl metyléter,
1,2-dibrometán, dietylsulfát,
dimetylsulfát,
dimetylkarbamoylchlorid,
1,2-dibróm-3-chlórpropán,
1,2-dimetylhydrazín,
dimetylnitrózoamín,
triamidhexametylfosforeèný,
hydrazín, 2-naftylamín alebo jeho
soli, 4-nitrodifenyl
a propán-1,3-sultón
34. Ropné produkty a alternatívne
palivá
a) benzíny a nafty;
b) petroleje (vrátane paliva do
tryskových motorov);
c) plynové oleje (vrátane motorovej
nafty, vykurovacích olejov pre
domácnosti a zmesí plynových
olejov);
d) aké vykurovacie oleje;
e) alternatívne palivá, ktoré slúia
na rovnaké úèely a majú podobné
vlastnosti, èo sa týka hor¾avosti
a nebezpeènosti pre ivotné
prostredie, ako výrobky uvedené
v písmenách a) a d)
35. Bezvodý amoniak
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Ståpec 1

Èíslo CAS
(poznámka)
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Ståpec 2

Ståpec 3

Prahové mnostvo
(v tonách)
Nebezpeèné látky
pre kategóriu
A

pre kategóriu
B

36. Fluorid boritý

7637-07-2

5

20

37. Sírovodík

7783-06-4

5

20

38. Piperidín

110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amín

3030-47-5

50

200

40. 3-(2-etylhexyloxy)propylamín

5397-31-9

50

200

200

500

41. Zmesi (*) chlórnanu sodného
klasifikované v akútnej kategórii 1
nebezpeènosti pre vodné prostredie 1
[H400], ktoré obsahujú menej ako
5 % aktívneho chlóru a nie sú
klasifikované v rámci iadnej z iných
kategórií nebezpeènosti v èasti 1
prílohy è. 1.
(*) Za podmienky, e zmes by za
neprítomnosti chlórnanu sodného
nebola klasifikovaná v akútnej
kategórii 1 nebezpeènosti pre vodné
prostredie [H400].
42. Propylamín (poznámka è. 21)

107-10-8

500

2 000

43. Tert-butyl-akrylát (poznámka è. 21)

1663-39-4

200

500

44. 2-metyl-3-buténnitril (poznámka è. 21)

16529-56-9

500

2 000

45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5tiadiazín, 2-tión (Dazomet)
(poznámka è. 21)

533-74-4

100

200

46. Metylakrylát (poznámka è. 21)

96-33-3

500

2 000

47. 3-metylpyridín (poznámka è. 21)

108-99-6

500

2 000

48. 1-bróm-3-chlórpropán (poznámka
è. 21)

109-70-6

500

2 000

Poznámka: Èíslo CAS sa uvádza iba na úèel identifikácie.
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POZNÁMKY K PRÍLOHE È. 1
1. Látky a zmesi sa klasifikujú v súlade s nariadením (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
2. Zmesi sa povaujú za rovnocenné s èistými látkami za predpokladu, e sú v rámci obmedzení koncentrácie stanovených pod¾a ich vlastností v súlade s nariadením (ES) è. 1272/2008 alebo jeho najnovou úpravou prispôsobením sa technickému pokroku, ak percentuálne zloenie alebo iný opis nie je výslovne uvedený.
3. Prahové mnostvá ustanovené v tabu¾kách prvej èasti a druhej èasti sa vzahujú na kadý podnik.
Mnostvá, ktoré je potrebné zoh¾adni, sú maximálne mnostvá, ktoré sú prítomné alebo pravdepodobne môu by
prítomné v ktoromko¾vek okamihu. Nebezpeèné látky prítomné v podniku len v mnostve, ktoré sa rovná alebo je
menie ako 2 % prísluného prahového mnostva, sa neberú do úvahy na úèely výpoètu celkového prítomného
mnostva, ak je ich umiestnenie v rámci podniku také, e nemôu vyvola závanú priemyselnú haváriu v inej èasti tohto podniku.
4. Ak je to potrebné, uplatòujú sa tieto pravidlá sèítavania nebezpeèných látok alebo kategórií nebezpeèných látok
(súètové pravidlo):
Ak ide o podnik, v ktorom nie je prítomná iadna nebezpeèná látka v mnostve, ktoré je väèie alebo rovné ako prísluné prahové mnostvo, sa pouije nasledujúce pravidlo na urèenie toho, èi sa na podnik vzahujú prísluné
poiadavky zákona.
Zákon sa vzahuje na podniky kategórie B, ak súèet:
N =

q1
q
q
q
q
q
+ 2 + 3 + 4 + 5 +...+ x ≥ 1,
QB1 QB2 QB 3 QB4 QB5
QBX

kde
N
qx

je súèet pomerných mnostiev dvoch alebo viacerých nebezpeèných látok prítomných v podniku,
je mnostvo prítomnej nebezpeènej látky x (alebo prítomných nebezpeèných látok tej istej triedy/kategórie)
pod¾a èasti 1 alebo èasti 2,
QBX je prísluné prahové mnostvo pre nebezpeènú látku alebo triedu / kategóriu x zo ståpca 3 èasti 1 alebo zo
ståpca 3 èasti 2.
Zákon sa vzahuje na podniky kategórie A, ak súèet:
q
q
q
q
q
q
N = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +...+ x ≥ 1,
QA1 QA 2 QA 3 QA 4 QA5
QAX
kde
N je súèet pomerných mnostiev dvoch alebo viacerých nebezpeèných látok prítomných v podniku,
qx

je mnostvo prítomnej nebezpeènej látky x (alebo prítomných nebezpeèných látok tej istej triedy/kategórie)
pod¾a èasti 1 alebo èasti 2,
QAX je prísluné prahové mnostvo pre nebezpeènú látku alebo triedu/kategóriu x zo ståpca 2 èasti 1 alebo zo
ståpca 2 èasti 2.
Toto pravidlo sa pouíva na posúdenie nebezpeènosti pre zdravie, fyzikálnej nebezpeènosti a nebezpeènosti pre
ivotné prostredie. Preto sa musí poui trikrát:
a) na súèet mnostiev nebezpeèných látok uvedených v èasti 2, ktoré sú klasifikované ako akútne toxické 1, 2 alebo 3 (inhalaèná expozícia) alebo toxické pre pecifické cie¾ové orgány (STOT SE) kategórie 1 spolu s nebezpeènými látkami zahrnutými do triedy H: poloky H1 a H3 èasti 1;
b) na súèet mnostiev nebezpeèných látok uvedených v èasti 2, ktoré sú klasifikované ako výbuniny, hor¾avé plyny, hor¾avé aerosóly, oxidujúce plyny, hor¾avé kvapaliny, samovo¾ne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy, samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky, oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky spolu s nebezpeènými látkami zahrnutými do triedy P: poloky P1 a P8 èasti 1;
c) na súèet mnostiev nebezpeèných látok uvedených v èasti 2, ktoré sú klasifikované ako nebezpeèné pre vodné
prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 2 spolu s nebezpeènými
látkami zahrnutými do triedy E: poloiek E1 a E2 èasti 1.
Ustanovenia zákona sa uplatòujú, ak ktorýko¾vek zo súètov získaných pod¾a a), b) alebo c) je väèí alebo rovný 1.
5. Ak ide o nebezpeènú látku, na ktorú sa nevzahuje nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení, vrátane odpadu, ale ktorá je napriek tomu prítomná alebo pravdepodobne môe by prítomná v podniku a ktorá má alebo pravdepodobne môe ma v konkrétnych podmienkach podniku rovnocenné vlastnosti z h¾adiska potenciálu závanej
priemyselnej havárie, sa táto látka a zmes doèasne priradí k najpresnejie zodpovedajúcej triede / kategórii alebo
menovanej nebezpeènej látke patriacej do rozsahu pôsobnosti zákona.
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6. Ak ide o nebezpeènú látku s vlastnosami, ktoré vedú k viac ako jednej klasifikácii, uplatnia sa najniie prahové mnostvá. Na uplatnenie pravidla v poznámke 4 (súètové pravidlo) sa vak pouije najniie prahové
mnostvo pre kadú skupinu z kategórií v poznámkach 4a), 4b) a 4c) zodpovedajúce príslunej klasifikácii.
7. Nebezpeèné látky zahrnuté do triedy/kategórie akútnej toxicity kategórie 3 orálnou expozíciou (H 301) patria
pod triedu/kategóriu H2 akútna toxicita v tých prípadoch, keï nemono odvodi klasifikáciu akútnej inhalaènej toxicity ani klasifikáciu akútnej dermálnej toxicity, napríklad v dôsledku nedostatku presvedèivých údajov
o inhalaènej a dermálnej toxicite.
8. Trieda/kategória nebezpeènosti Výbunín zahàòa výbuné výrobky (pozri oddiel 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES)
è. 1272/2008 v platnom znení). Ak je známe mnostvo výbunej látky alebo zmesi obsiahnuté vo výrobku, sa
zoh¾adní toto mnostvo. Ak mnostvo výbunej látky alebo zmesi obsiahnuté vo výrobku nie je známe, sa za výbuninu povauje celý výrobok.
9. Testovanie výbuných vlastností látok a zmesí je nevyhnutné len vtedy, ak sa pomocou skríningového postupu
pod¾a dodatku 6 èasti 3 Odporúèaní OSN pre prepravu nebezpeèných tovarov, Príruèka pre testy a kritériá (ïalej len Príruèka OSN pre testy a kritériá) identifikuje ako látka alebo zmes s potenciálne výbunými vlastnosami.
Vysvetlivka: Viac usmernení v súvislosti s monosou nevykona test mono nájs v opise metódy A.14, pozri
nariadenie (ES) è. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení.
10. Ak sú výbuniny podtriedy 1.4 vybalené alebo opätovne zabalené, musia sa zaradi do poloky P1a, ak sa nedokáe, e nebezpeènos stále zodpovedá podtriede 1.4 v súlade s nariadením (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
11.1 Hor¾avé aerosóly sa klasifikujú v súlade s osobitným predpisom.54) Mimoriadne hor¾avé a hor¾avé aerosóly
pod¾a osobitného predpisu69) zodpovedajú hor¾avým aerosólom kategórie 1 alebo kategórie 2 nariadenia (ES)
è. 1272/2008 v platnom znení.
11.2 Táto poloka sa môe poui iba vtedy, ak sa preukáe, e aerosólový rozpraovaè neobsahuje hor¾avé plyny kategórie 1 alebo kategórie 2, ani hor¾avé kvapaliny kategórie 1.
12. Pod¾a bodu 2.6.4.5 prílohy I k nariadeniu (ES) è. 1272/2008 v platnom znení sa kvapaliny s teplotou vzplanutia viac ako 35 oC nemusia klasifikova v kategórii 3, ak sa dosiahli negatívne výsledky v teste nepreruenej hor¾avosti L.2, pod¾a Príruèky OSN pre testy a kritériá, èasti III oddielu 32. Neplatí to vak pri zhorených podmienkach, ako je vysoká teplota alebo tlak, a z tohto dôvodu sa takéto kvapaliny zahàòajú do tejto poloky.
13. Dusiènan amónny (5 000/10 000): hnojivá schopné samovo¾ného rozkladu
Vzahuje sa na viaczlokové hnojivá na báze dusiènanu amónneho (viaczlokové hnojivá obsahujúce dusiènan
amónny s fosforeènanom alebo uhlièitanom draselným), ktoré sú schopné samovo¾ného rozkladu pod¾a skúky Trough Test OSN (pozri Príruèku OSN pre testy a kritériá, èas III, pododdiel 38.2) a v ktorých obsah dusíka z dusiènanu amónneho je:
 15,75 hmotnostných % a 24,5 hmotnostných % a ktoré neobsahujú spolu viac ako 0,4 % hor¾avých/organických látok alebo ktoré spåòajú poiadavky prílohy III-2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21. 11. 2003) v platnom znení,
 najviac 15,75 hmotnostných %, bez obmedzenia obsahu hor¾avých látok.
Vysvetlivky:
1. Obsah dusíka z dusiènanu amónneho 15,75 hmotnostných % zodpovedá 45 % dusiènanu amónneho.
2. Obsah dusíka z dusiènanu amónneho 24,5 hmotnostných % zodpovedá 70 % dusiènanu amónneho.
14. Dusiènan amónny (1 250/5 000): kvalita hnojív
Vzahuje sa na jednozlokové hnojivá na báze dusiènanu amónneho a viaczlokové hnojivá na báze dusiènanu
amónneho, ktoré spåòajú poiadavky prílohy III-2 k nariadeniu (ES) è. 2003/2003 a v ktorých obsah dusíka
z dusiènanu amónneho je:
 viac ako 24,5 hmotnostných % s výnimkou zmesí jednozlokových hnojív na báze dusiènanu amónneho s dolomitom, vápencom alebo uhlièitanom vápenatým s èistotou aspoò 90 %,
 viac ako 15,75 hmotnostných %, ak ide o zmesi dusiènanu amónneho a síranu amónneho,
 viac ako 28 hmotnostných %, ak ide o zmesi jednozlokových hnojív na báze dusiènanu amónneho s dolomitom, vápencom alebo uhlièitanom vápenatým s èistotou aspoò 90 %.
54

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na aerosólové rozpraovaèe v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 300/2013 Z. z.

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 128/2015

Strana 1535

Vysvetlivka:
Obsah dusíka z dusiènanu amónneho 28 hmotnostných % zodpovedá 80 % dusiènanu amónneho.
15. Dusiènan amónny (350/2 500): technický
Vzahuje sa na dusiènan amónny a zmesi dusiènanu amónneho, v ktorých obsah dusíka z dusiènanu amónneho je:
 24,5 hmotnostných % a 28 hmotnostných % a ktoré neobsahujú viac ako 0,4 % hor¾avých látok,
 viac ako 28 hmotnostných % a ktoré neobsahujú viac ako 0,2 % hor¾avých látok.
Vzahuje sa aj na vodné roztoky dusiènanu amónneho, v ktorých je koncentrácia dusiènanu amónneho väèia
ako 80 hmotnostných %.
16. Dusiènan amónny (10/50): materiál bliie neurèený (off-spec) a hnojivá, ktoré neprejdú testom na odolnos
proti výbuchu
Vzahuje sa na:
 materiál vyradený poèas výrobného procesu a na dusiènan amónny a zmesi dusiènanu amónneho, jednozlokové hnojivá na báze dusiènanu amónneho a viaczlokové hnojivá na báze dusiènanu amónneho uvedené v poznámkach 14 a 15, ktoré koncový pouívate¾ vracia alebo vrátil výrobcovi, ktoré sa vracajú alebo sa
vrátili na doèasné uskladnenie, alebo spracovate¾skému podniku na prepracovanie, recykláciu alebo spracovanie na bezpeèné pouívanie, pretoe u nezodpovedajú pecifikáciám v poznámkach 14 a 15,
 hnojivá uvedené v poznámke 13 prvej zaráke a poznámke 14, ktoré nespåòajú poiadavky prílohy III-2 k nariadeniu (ES) è. 2003/2003.
17. Dusiènan draselný (5 000/10 000)
Vzahuje sa na viaczlokové hnojivá na báze dusiènanu draselného (vo forme perlièiek alebo granúl), ktoré
majú rovnaké nebezpeèné vlastnosti ako èistý dusiènan draselný.
18. Dusiènan draselný (1 250/5 000)
Vzahuje sa na viaczlokové hnojivá na báze dusiènanu draselného (v krytalickej forme), ktoré majú rovnaké nebezpeèné vlastnosti ako èistý dusiènan draselný.
19. Upravený bioplyn
Upravený bioplyn sa môe klasifikova pod¾a poloky 18 èasti 2 prílohy I, ak bol spracovaný v súlade s platnými normami pre vyèistený a upravený bioplyn so zaruèením rovnakej kvality, akú má zemný plyn vrátane obsahu metánu, a ak obsahuje najviac 1 % kyslíku.
20. Polychlórované dibenzofurány a polychlórované dibenzodioxíny
Mnostvo polychlórovaných dibenzofuránov a polychlórovaných dibenzodioxínov sa vypoèíta pomocou týchto faktorov:

2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD

Faktory toxickej ekvivalencie (TEF)  WHO 2005
1
2,3,7,8-TCDF
1
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCD
D

0,01

OCDD

0,0003

0,1
0,3
0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1
0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01
0,01

OCDF

0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Zdroj  Van den Berg a kol.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

INFORMÁCIE PRE VEREJNOS POD¼A § 15 ods. 2 A 3
Informácia pre verejnos pod¾a § 15 ods. 2 a 3 obsahuje:
(1) Ak ide o podnik kategórie A alebo o podnik kategórie B,
a)
b)
c)
d)
e)

názov a adresu podniku,
obchodné meno a sídlo prevádzkovate¾a,
informácie o splnení poiadaviek pod¾a § 5,
informácie o súèasnej èinnosti podniku,
informácie o nebezpeèných látkach prítomných v podniku vrátane ich veobecného názvu a pod¾a potreby aj ich
klasifikáciu s uvedením ich základných nebezpeèných vlastností,
f) veobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti, ktorá môe by dotknutá závanou priemyselnou haváriou,
o jej vhodnom správaní, ak ide o závanú priemyselnú haváriu alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné elektronicky,
g) dátum poslednej kontroly podniku pod¾a § 24 alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné v elektronickej forme,
h) údaje o tom, kde mono získa podrobnejie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9, vrátane odkazu na Informaèný
systém prevencie závaných priemyselných havárií.
(2) Ak ide o podnik kategórie B okrem informácií uvedených v odseku 1 aj
a) veobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpeèenstva závaných priemyselných havárií vrátane ich
moných úèinkov na zdravie ¾udí, ivotné prostredie a majetok a súhrnných údajov o hlavných typoch scenárov
závaných priemyselných havárií a opatreniach na ich zdolanie,
b) informácie o splnení poiadaviek vyplývajúcich z § 8,
c) informácie o plnení povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu55) a informácie o postupe základných zloiek
integrovaného záchranného systému a ostatných zloiek integrovaného záchranného systému pod¾a osobitného
predpisu,56)
d) informácie z plánu ochrany obyvate¾stva,
e) informácie o prípadných cezhranièných úèinkoch závaných priemyselných havárií.

55
56

) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 8 a 9 zákona è. 129/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

KRITÉRIÁ NA OZNAMOVANIE ZÁVANEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE
EURÓPSKEJ KOMISII POD¼A § 17 ods. 6
Kadú závanú priemyselnú haváriu pod¾a odseku 1, alebo ktorá má aspoò jeden z následkov uvedených v odsekoch 2 a 5, ministerstvo ivotného prostredia oznámi Európskej komisii.
(1) Nebezpeèné látky
Akýko¾vek únik, poiar alebo výbuch nebezpeènej látky v mnostve najmenej 5 % z prahovej hodnoty uvedenej
v treom ståpci prvej èasti alebo v treom ståpci druhej èasti prílohy è. 1.
(2) Zranenie osôb a pokodenie nehnute¾ností:
a) smr osoby,
b) zranenie najmenej iestich osôb v podniku a ich hospitalizácia minimálne na 24 hodín,
c) zranenie aspoò jednej osoby mimo územia podniku a jej hospitalizácia minimálne na 24 hodín,
d) pokodenie aspoò jedného obydlia mimo územia podniku, ktoré sa stalo následkom havárie neobývate¾ným,
e) nutnos evakuácie alebo ukrytia osôb na èas dlhí ako dve hodiny, ak celkový súèin (poèet osôb x hodiny) je
najmenej 500,
f) preruenie dodávky pitnej vody, elektrickej energie, plynu alebo telefonického spojenia na èas dlhí ako dve
hodiny, ak celkový súèin (poèet osôb x hodiny) je najmenej 1 000.
(3) Bezprostredné pokodenie ivotného prostredia
a) trvalo alebo dlhotrvajúco pokodený prírodný biotop57) (suchozemský) s rozlohou najmenej
1. 0,5 ha, ak ide o prírodný biotop európskeho významu a prírodný biotop národného významu,
2. 10 ha, ak ide o rozptýlený prírodný biotop vrátane po¾nohospodárskej pôdy,
b) závané alebo dlhotrvajúce pokodenie prírodného biotopu58) (vodného) s rozlohou najmenej
1. 10 km rieky alebo kanálu,
2. 1 ha jazera, rybníka alebo vodnej nádre,
c) závané pokodenie alebo zneèistenie vodonosnej vrstvy (kolektora) alebo podzemnej vody s rozlohou najmenej
1 ha.
(4) koda na majetku
a) kody na majetku v podniku najmenej 2 000 000 EUR,
b) kody na majetku mimo podniku najmenej 500 000 EUR.
(5) Cezhranièné úèinky
Kadá závaná priemyselná havária s prítomnosou nebezpeèných látok s cezhraniènými úèinkami.
Ministerstvo ivotného prostredia môe Európskej komisii oznámi aj závané priemyselné havárie alebo prípady,
keï takmer dolo k závanej priemyselnej havárii, ktoré nespåòajú vyie uvedené kritériá, ale povauje ich za technicky zaujímavé z h¾adiska prevencie závaných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov.

57
58

) § 2 ods. 2 písm. s) zákona è. 543/2002 Z. z.
) § 2 ods. 2 písm. t) a u) zákona è. 543/2002 Z. z.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA POSÚDENIE MONOSTI
VYLÚÈENIA NEBEZPEÈNEJ LÁTKY Z PRÍLOHY È. 1 POD¼A § 23
Informácie zasielané Európskej komisii na posúdenie vlastností spôsobujúcich nebezpeènos pre zdravie, fyzikálnu
nebezpeènos a nebezpeènos pre ivotné prostredie pre konkrétnu nebezpeènú látku obsahujú:
a) úplný zoznam vlastností potrebných na posúdenie potenciálnej nebezpeènosti látky spôsobova fyzikálne,
zdravotné alebo environmentálne pokodenie,
b) fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. molekulová hmotnos, tlak pár, základná toxicita, teplota varu, reaktivita, viskozita, rozpustnos a iné súvisiace vlastnosti),
c) vlastnosti spôsobujúce nebezpeènos pre zdravie a fyzikálnu nebezpeènos (napr. reaktivita, hor¾avos, toxicita
spolu s ïalími faktormi, napr. spôsob prenikania do tela, pomer zranení k úmrtnosti a dlhodobé úèinky a iné
súvisiace vlastnosti),
d) vlastnosti spôsobujúce nebezpeènos pre ivotné prostredie (napr. ekotoxicita, perzistencia, bioakumulácia,
potenciálne dlhodobé riziko pre ivotné prostredie a iné súvisiace vlastnosti),
e) klasifikáciu látky alebo zmesi pod¾a osobitného predpisu,59) ak je dostupná,
f) informácie o pecifických prevádzkových podmienkach látky (napr. teplota, tlak a ostatné súvisiace podmienky), za ktorých sa nebezpeèná látka skladuje, pouíva alebo môe by prítomná, ak ide o predvídate¾nú netandardnú prevádzku alebo ak ide o haváriu (udalos), napríklad poiar.

59

) Nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

Vzor odtlaèku peèiatky pecialistu na prevenciu závaných priemyselných havárií.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 128/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpeèenstiev závaných havárií s prítomnosou nebezpeèných látok, ktorou sa mení a dopåòa a následne zruuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v.
EÚ L 197, 24. 7. 2012).
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ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona è. 562/2005
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008
Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona è. 400/2011
Z. z. a zákona è. 37/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová poiaroch, ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach nahrádzajú
slovami neiaducich udalostiach.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Poiar je kadé neiaduce horenie, pri ktorom sú
bezprostredne ohrozené ivoty alebo zdravie fyzických
osôb alebo zvierat, majetok alebo ivotné prostredie,
pri ktorom vznikajú kody na majetku, ivotnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.
(2) Hasièská stanica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpeèením urèená na výkon
sluby hasièskej jednotky, umiestnenie hasièskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej
prípravy a výcviku.
(3) Hasièská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpeèením, ktorá je spravidla bez personálu, urèená na uskladnenie hasièskej
techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
(4) Poiarne zariadenia sú poiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, poiarne uzávery, zariadenia
na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie poiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri poiari,
poiarne výahy, evakuaèné výahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúiace na evakuáciu osôb a zásah.
(5) Poiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace
zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická poiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie poiaru.

(6) Na úèely tohto zákona
a) neiaduca udalos je stav, keï dôjde k úmrtiu alebo
k pokodeniu zdravia, majetku alebo ivotného
prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu,
alebo k bezprostrednému ohrozeniu ivota,
b) zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá
toto zariadenie, zloené z komponentov, ktoré boli
uvedené na trh predpísaným spôsobom,2a) naprojektuje, zabuduje do stavby pod¾a schválenej projektovej dokumentácie a uvedie do prevádzky predpísaným spôsobom,
c) zásah je súbor èinností zameraných na likvidáciu
poiaru a na vykonávanie záchranných prác pri neiaducich udalostiach; trvá od vyhlásenia poplachu
hasièskej jednotke po odchod hasièskej jednotky
z miesta zásahu,
d) záchranné práce sú èinnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia úèinkov alebo
následkov poiaru alebo neiaducej udalosti na osoby, zvieratá a majetok alebo ivotné prostredie; tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,2b)
e) akcieschopnos hasièskej jednotky je organizaèná,
technická a odborná pripravenos hasièskej jednotky na vykonanie úèinného zásahu,
f) operaèné riadenie je súbor právomocí a riadiacich
èinností realizovaných na operaènom stredisku alebo operaènom pracovisku po príjme tiesòového volania a jeho ïalom spracovaní; jeho cie¾om je vysla
sily a prostriedky hasièskej jednotky na zásah a vykona ïalie èinnosti na základe komunikácie s velite¾om zásahu,
g) operatívne riadenie je súbor právomocí a riadiacich
èinností realizovaných na mieste zásahu,
h) automatizovaný systém podpory riadenia a spracúvania informácií je súhrn technických podmienok
a organizaèných opatrení nevyhnutných na zabezpeèovanie èinnosti hasièských jednotiek prostredníctvom informaèno-komunikaèných technológií
a programového vybavenia,
i) objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení
a priestorov, ktoré sa uívajú na úèel, na ktorý boli
urèené,
j) vojenský objekt je objekt vo vojenskom obvode,
v priestoroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej len ozbrojené sily), v priestoroch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a v priestoroch právnických osôb patriacich do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej
republiky..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2b
) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov..

3. V § 4 písmeno i) znie:
i) prevádzkova technické zariadenia a technologické
zariadenia z h¾adiska ich protipoiarnej bezpeènosti
pod¾a podmienok ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo
a pod¾a pokynov výrobcu,3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona
è. 436/2001 Z. z..

4. V § 4 sa vypúa písmeno m).
Doterajie písmená n) a q) sa oznaèujú ako písmená m) a p).
5. V § 5 písmená a) a b) znejú:
a) obstaráva a intalova v objektoch, zariadeniach
a priestoroch so zrete¾om na nebezpeèenstvo vzniku
poiaru vhodné druhy poiarnych zariadení, hasiace
látky, hasièskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred poiarmi, prevádzkova ich v akcieschopnom stave, zabezpeèova vykonávanie ich kontroly
a údrby osobou s odbornou spôsobilosou, ak tak
ustanovuje tento zákon, vies a uchováva dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, intalácie, oznaèovania a prevádzkovania poiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasièskej techniky, vecných
prostriedkov ochrany pred poiarmi vrátane podmienok zabezpeèenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je moné doèasne neprevádzkova
uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt,
rozsah údrby, spôsob vedenia dokumentácie o ich
prevádzkovaní, vzory dokladov o údrbe a kontrole
týchto zariadení ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo,
b) oznaèova a udriava trvale vo¾né únikové cesty,
únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy
a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody
a k poiarnym zariadeniam,.
6. § 6a znie:
§ 6a
Vlastník bytového domu, spoloèenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu5a) sú povinní zabezpeèi pri správe
bytového domu plnenie úloh ochrany pred poiarmi,
ktoré sa týkajú spoloèných èastí bytového domu a spoloèných zariadení bytového domu, pod¾a § 4 písm. a) a
c), g) a i) a k) a p), § 5 písm. a) a c), i) a j) a § 8 písm. f)
s tým, e o splnení povinnosti pod¾a § 4 písm. a) vyhoto-
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ví technik poiarnej ochrany záznam; obsah záznamu
o vykonaní preventívnej protipoiarnej prehliadky
a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
7. § 7 a 8 znejú:
§ 7
(1) Právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾ sú
povinné plni len povinnos pod¾a § 4 písm. e) a povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak
a) nepouívajú na svoju èinnos okrem bytu v bytovom
dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej
predajne a predajného stánku doplnkových sluieb
a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie
sluieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo
iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v uívaní,
b) zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
c) nevykonávajú èinnosti so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru a nemajú miesta so zvýeným
nebezpeèenstvom vzniku poiaru.
(2) Ak vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovate¾ lesa5c) spåòa podmienky pod¾a odseku 1, je povinný
plni na úseku ochrany pred poiarmi len povinnosti
pod¾a § 6b ods. 1 a 2 a povinnos pod¾a § 4 písm. e).
§8
Právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾ nesmú
a) vypa¾ova porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zaklada oheò v priestoroch alebo na miestach, kde
by mohlo dôjs k vzniku poiaru,
c) spa¾ova hor¾avé látky na vo¾nom priestranstve v èase zvýeného nebezpeèenstva vzniku poiaru,
d) usporiada podujatie, na ktorom sa zúèastòuje väèí
poèet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto úèely
urèené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného
riadite¾stva,
e) vykonáva odbornú prípravu a èinnosti, na ktorých
vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z h¾adiska protipoiarnej bezpeènosti
na ich vykonávanie vyaduje,
f) pouíva poiarne zariadenia, hasiace látky, hasièskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred
poiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo
vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie
o zhode, ak sa pod¾a osobitných predpisov2a) vyadujú,
g) zrui hasièskú jednotku alebo zníi jej poèetný
stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského
riadite¾stva..
8. V § 9 ods. 2 písm. e) sa vypúajú slová a vypracovanie dokumentácie o poiarnobezpeènostnej charakteristike uívanej stavby.
9. Nadpis nad § 11 sa vypúa.
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10. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Odborná spôsobilos
na úseku ochrany pred poiarmi
(1) Odborná spôsobilos na úseku ochrany pred poiarmi (ïalej len odborná spôsobilos) je vzdelanie
a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalos veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie èinností preventivára poiarnej ochrany, technika poiarnej ochrany
alebo pecialistu poiarnej ochrany.
(2) Odbornú spôsobilos pecialistu poiarnej ochrany môe získa fyzická osoba, ktorá má najmenej vyie
odborné vzdelanie v tudijnom odbore poiarna ochrana alebo vysokokolské vzdelanie I. stupòa technického smeru.
(3) Odbornú spôsobilos preventivára poiarnej
ochrany obce alebo technika poiarnej ochrany môe
získa fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.
(4) Overeniu odbornej spôsobilosti sa môe podrobi
fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo
vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do iestich mesiacov od skonèenia odbornej prípravy, ak odseky 8
a 10 a 14 neustanovujú inak.
(5) Odbornú spôsobilos overuje a osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydáva preventivárovi poiarnej
ochrany obce okresné riadite¾stvo, technikovi poiarnej ochrany krajské riadite¾stvo a pecialistovi poiarnej ochrany ministerstvo.
(6) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej
ochrany je pä rokov od úspeného overenia odbornej
spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b
ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak technik poiarnej
ochrany alebo pecialista poiarnej ochrany absolvuje
odbornú prípravu a poiada o overenie odbornej spôsobilosti poèas platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti, povauje sa na úèel overenia za osobu s odbornou
spôsobilosou, najviac vak na 12 mesiacov odo dòa
podania iadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(7) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej
ochrany po treom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý
zároveò vykonával èinnosti technika poiarnej ochrany
alebo pecialistu poiarnej ochrany najmenej desa po
sebe nasledujúcich rokov, je bez èasového obmedzenia;
do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa
zapoèítava aj obdobie pod¾a odseku 6 druhej vety.
(8) Absolvent strednej koly so tudijným zameraním
poiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spåòa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany obce alebo technika poiarnej ochrany, môe sa podrobi overeniu
odbornej spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany
obce alebo technika poiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do iestich mesiacov od úspené-

Èiastka 40

ho ukonèenia túdia na strednej kole. Obsah a rozsah
tudijného zamerania poiarna ochrana príslunej
strednej koly, ako aj spôsob overenia vedomostí sa
musia prerokova s ministerstvom.
(9) Absolvent vyieho odborného vzdelania v tudijnom odbore poiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah
spåòa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany obce,
technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej
ochrany alebo absolvent vysokej koly so tudijným zameraním poiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spåòa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej
spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany obce,
technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej
ochrany, môe sa podrobi overeniu odbornej spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany obce, technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej ochrany
bez absolvovania odbornej prípravy do iestich mesiacov od úspeného ukonèenia túdia. Obsah a rozsah
tudijného zamerania poiarna ochrana príslunej
koly, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokova s ministerstvom.
(10) Osoba s odbornou spôsobilosou preventivára
poiarnej ochrany obce a technika poiarnej ochrany je
tie osoba, ktorá bola prísluníkom Hasièského a záchranného zboru (ïalej len prísluník) a získala osobitnú odbornú spôsobilos na vykonávanie tátneho
poiarneho dozoru a zároveò vykonávala èinnosti spojené so tátnym poiarnym dozorom uvedené v § 25
ods. 1 písm. a) a b) alebo v § 29 najmenej desa po sebe
nasledujúcich rokov bezprostredne pred skonèením
sluobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola prísluníkom a vykonávala vzdelávanie na èinnosti pod¾a § 25
ods. 1 písm. a) a b) najmenej desa po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skonèením sluobného
pomeru. Osoba s odbornou spôsobilosou pecialistu
poiarnej ochrany je tie osoba, ktorá bola prísluníkom a získala osobitnú odbornú spôsobilos na vykonávanie tátneho poiarneho dozoru a zároveò vykonávala èinnosti spojené so tátnym poiarnym dozorom
uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) a c) alebo v § 29 najmenej desa po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne
pred skonèením sluobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola prísluníkom a vykonávala vzdelávanie na èinnosti pod¾a § 25 ods. 1 písm. a) a c) najmenej desa po
sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skonèením sluobného pomeru. Osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydá preventivárovi poiarnej ochrany obce na
iados okresné riadite¾stvo, technikovi poiarnej
ochrany krajské riadite¾stvo a pecialistovi poiarnej
ochrany ministerstvo po skonèení sluobného pomeru
bez overenia vedomostí. Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva bez èasového obmedzenia platnosti.
(11) Osoba s odbornou spôsobilosou, ktorá má vydané osvedèenie o odbornej spôsobilosti bez èasového
obmedzenia platnosti, je povinná absolvova aktualizaènú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej
raz za pä rokov od absolvovania aktualizaènej odbornej prípravy. Osoba s odbornou spôsobilosou preven-
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tivára poiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz
za pä rokov od vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti absolvova aktualizaènú odbornú prípravu. Bez
potvrdenia o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je osvedèenie o odbornej spôsobilosti neplatné.
(12) pecialista poiarnej ochrany pri vykonávaní
èinností pod¾a § 9 ods. 3 osvedèuje pravos písomností,
ktoré vyhotovil, odtlaèkom peèiatky pecialistu poiarnej ochrany a vlastnoruèným podpisom.
(13) Ministerstvo rozhodne o odobratí osvedèenia
o odbornej spôsobilosti pecialistu poiarnej ochrany,
krajské riadite¾stvo rozhodne o odobratí osvedèenia
o odbornej spôsobilosti technika poiarnej ochrany
a okresné riadite¾stvo rozhodne o odobratí osvedèenia
o odbornej spôsobilosti preventivára poiarnej ochrany
obce, ak osoba s odbornou spôsobilosou
a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená alebo
b) závaným spôsobom alebo opakovane poruila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(14) Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedèenie
o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 13 písm. b), môe
sa podrobi overeniu odbornej spôsobilosti najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedèenia o odbornej
spôsobilosti.
(15) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti zaniká
a) uplynutím platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
b) neabsolvovaním aktualizaènej odbornej prípravy
pod¾a odseku 11,
c) odobratím osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
odseku 13,
d) smrou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením
odborne spôsobilej osoby za màtvu.
(16) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví
a) obsah a rozsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a zachovanie odbornej spôsobilosti
na výkon èinnosti pod¾a § 9 ods. 2, 3 a 6,
b) náleitosti prihláky na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam dokladov, na základe ktorých je moné absolvova overenie odbornej spôsobilosti,
c) postup, zloenie a vymenovanie èlenov skúobnej
komisie na overovanie odbornej spôsobilosti,
d) rozsah a priebeh skúky na overovanie odbornej
spôsobilosti,
e) podrobnosti o osvedèovaní písomností,
f) vzor odtlaèku peèiatky pecialistu poiarnej ochrany,
g) vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti..
11. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11d, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 11a
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1) Ministerstvo rozhodne o uznaní odbornej kvalifi-
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kácie na základe písomnej iadosti, ku ktorej iadate¾
priloí
a) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní pod¾a osobitného predpisu,6a)
b) úradne osvedèenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v táte pôvodu,
c) doklad o oprávnení poskytova sluby tohto druhu
vydaný oprávneným orgánom v táte pôvodu a doklad o tom, e poskytovanie sluieb nie je poskytovate¾ovi obmedzené alebo zakázané,
d) úradne osvedèenú kópiu dokladu o doterajej vykonávanej odbornej praxi v trvaní najmenej piatich rokov v táte, v ktorom vykonával obdobnú èinnos,
ako je èinnos preventivára poiarnej ochrany obce,
technika poiarnej ochrany alebo èinnos pecialistu poiarnej ochrany pod¾a tohto zákona,
e) úradne osvedèenú kópiu dokladu totonosti.
(2) Ak ministerstvo zistí, e iadate¾ spåòa kvalifikaèné predpoklady v táte pôvodu, ale nespåòa vetky kvalifikaèné predpoklady, ktoré podmieòujú vykonávanie
èinností technika poiarnej ochrany alebo pecialistu
poiarnej ochrany v Slovenskej republike, môe uloi
kompenzaèný mechanizmus.
(3) Kompenzaèný mechanizmus je opatrenie, ktorého úèelom je doplnenie kvalifikaèných predpokladov,
chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy; vykonáva sa vo forme
a) preskúania alebo
b) adaptaèného obdobia.
(4) Formu kompenzaèného mechanizmu si môe vybra iadate¾. Preskúanie sa vykonáva pred komisiou
zriadenou ministerstvom.
(5) Preskúanie pozostáva z písomnej èasti, ústnej
èasti a z praktickej èasti. Obsahom preskúania je preverenie vedomostí iadate¾a na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred poiarmi. Podrobnosti
o overovaní odbornej spôsobilosti vrátane podmienok
preskúania a zloenie skúobnej komisie pri uloení
kompenzaèného mechanizmu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Adaptaèným obdobím je vykonanie odbornej praxe v pracovnom pomere v Slovenskej republike pod doh¾adom technika poiarnej ochrany alebo pecialistu
poiarnej ochrany v trvaní najmenej troch rokov.
(7) Po ukonèení adaptaèného obdobia technik poiarnej ochrany alebo pecialista poiarnej ochrany,
pod doh¾adom ktorého iadate¾ absolvoval odbornú
prax, vydá iadate¾ovi písomné potvrdenie o obsahu
a rozsahu vykonávaných odborných èinností.
(8) Ministerstvo pri uplatòovaní kompenzaèného
mechanizmu zoh¾adòuje odbornú prax iadate¾a a posudzuje, èi vedomosti alebo zruènosti, ktoré získal
v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo èiastoène
preukazujú odstránenie podstatných rozdielov v kvalifikaèných predpokladoch.
(9) Ak iadate¾ preukáe splnenie kompenzaèného
mechanizmu, ministerstvo vydá osvedèenie o odbornej
spôsobilosti bez èasového obmedzenia platnosti; na
túto osobu platí § 11 ods. 11 rovnako.
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§ 11b
Hosujúci technik poiarnej ochrany
a hosujúci pecialista poiarnej ochrany
(1) Hosujúci technik poiarnej ochrany alebo hosujúci pecialista poiarnej ochrany je fyzická osoba, ktorá má obdobnú odbornú spôsobilos na vykonávanie
èinností pod¾a § 9 ods. 2, 3 a 6 v niektorom z èlenských
tátov Európskej únie alebo zo tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a vajèiarskej konfederácie (ïalej len èlenský tát), a ktorá má vydané osvedèenie o odbornej
spôsobilosti hosujúceho technika poiarnej ochrany
alebo osvedèenie o odbornej spôsobilosti hosujúceho
pecialistu poiarnej ochrany v Slovenskej republike.
(2) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti hosujúceho
technika poiarnej ochrany a osvedèenie o odbornej
spôsobilosti hosujúceho pecialistu poiarnej ochrany vydáva na základe iadosti ministerstvo. Ministerstvo vedie evidenciu hosujúcich technikov poiarnej
ochrany a hosujúcich pecialistov poiarnej ochrany.
Na hosujúceho technika poiarnej ochrany a hosujúceho pecialistu poiarnej ochrany, ktorí poskytujú
sluby na území Slovenskej republiky, platí poèas zapísania v evidencii § 9 rovnako.
(3) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti hosujúceho technika poiarnej ochrany je es mesiacov
odo dòa jeho vydania.
(4) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti hosujúceho
pecialistu poiarnej ochrany sa vydáva na 12 mesiacov. Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti hosujúceho pecialistu poiarnej ochrany mono predåi
najviac o 12 mesiacov s tým, e iados o predåenie
platnosti sa musí poda poèas platnosti osvedèenia.
(5) Hosujúci pecialista poiarnej ochrany pouíva
na osvedèovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil
poèas poskytovania sluieb, odtlaèok okrúhlej peèiatky pecialistu poiarnej ochrany s priemerom 35 mm.
V texte peèiatky sa uvedie titul, meno a priezvisko, evidenèné èíslo osvedèenia, platnos osvedèenia a slová
hosujúci pecialista poiarnej ochrany.
(6) Ministerstvo vyradí z evidencie hosujúceho technika poiarnej ochrany alebo hosujúceho pecialistu
poiarnej ochrany po zániku platnosti jeho osvedèenia
o odbornej spôsobilosti.
§ 11c
Osobitné oprávnenia
(1) Opravova a plni hasiace prístroje a vykonáva
ich kontrolu môe len fyzická osoba, ktorá absolvovala
odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom
výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu
hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie
na obdobie piatich rokov vydáva výrobca a jeho splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom èlenskom táte. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území èlenského tátu, urèí na území Slovenskej republiky na
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vykonávanie uvedených èinností svojho splnomocneného zástupcu.
(2) Výrobca a splnomocnený zástupca pod¾a odseku 1 sú povinní zverejòova vo svojich informaèných
materiáloch alebo na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie;
zoznam obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého
bydliska, evidenèné èíslo osobitného oprávnenia
a druh èinnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.
(3) Kontrolova prenosné hasiace prístroje môe tie
fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od
výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je
technicky a funkène zhodný s kontrolovaným hasiacim
prístrojom a je vyrobený pod¾a zhodného technického
predpisu.
(4) Projektova stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla
a splodín horenia môe len fyzická osoba, ktorá
a) je oprávnená vykonáva èinnosti pod¾a osobitného
predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených poiarnotechnických zariadení, alebo
b) má úplné stredné vzdelanie technického smeru,
prax najmenej pä rokov v oblasti projektovania uvedených poiarnotechnických zariadení a má vydané
osobitné oprávnenie od zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia.
(5) Projektova zariadenia elektrickej poiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie poiaru môe len
fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od
výrobcu ústredne elektrickej poiarnej signalizácie6c)
a ústredne hlasovej signalizácie poiaru a
a) je oprávnená vykonáva èinnosti pod¾a osobitného
predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania elektrickej poiarnej signalizácie vrátane
hlasovej signalizácie poiaru, alebo
b) má úplné stredné vzdelanie technického smeru
a prax najmenej pä rokov v oblasti projektovania
elektrickej poiarnej signalizácie vrátane hlasovej
signalizácie poiaru.
(6) Projektova zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri poiari môe len fyzická osoba, ktorá
spåòa ustanovenia osobitných predpisov6b) na projektovanie elektrických zariadení.
(7) Zabudováva poiarnotechnické zariadenia do
stavby môe len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých poiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca
vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil.
(8) Opravova poiarnotechnické zariadenia a vykonáva ich kontrolu môe len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu
poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie
vydáva výrobca poiarnotechnického zariadenia, zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom èlen-
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skom táte na obdobie piatich rokov. Výrobca
poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na
území èlenského tátu, urèí na vykonanie uvedených
èinností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.
(9) Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na zabudovávanie poiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy poiarnotechnického zariadenia, je povinná dodriava
technologické postupy urèené výrobcom poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾om poiarnotechnického zariadenia. Fyzická osoba, ktorá má vydané
osobitné oprávnenie na vykonávanie kontroly a opravy
poiarnotechnického zariadenia, je na vykonávanie
kontroly alebo opravu poiarnotechnického zariadenia
povinná pouíva len náradie urèené výrobcom poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾om poiarnotechnického zariadenia.
(10) Ministerstvo môe urèi na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení na
opravu a kontrolu poiarnotechnického zariadenia
právnickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
ktorá vykonávala obdobnú èinnos poèas najmenej
piatich predchádzajúcich rokov, ak
a) výrobca poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia alebo ich
právny nástupca prestal pôsobi v tejto oblasti,
b) výrobca poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia zanikol bez
právneho nástupcu alebo
c) výrobca poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia alebo ich
právny nástupca si neplní povinnosti pod¾a tohto zákona.
(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ v súvislosti s preukázaním podmienok na získanie
oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾a poiarnotechnického
zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobi v tejto
oblasti, predloí ministerstvu
a) výpis z obchodného registra alebo ivnostenský list,
b) zoznam stavebných objektov s adresou umiestnenia
preukazujúci realizáciu èinnosti výrobcu poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia za posledných pä po sebe
nasledujúcich rokov,
c) dokumentáciu, na základe ktorej výrobca poiarnotechnického zariadenia alebo zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia vykonával v priebehu posledných piatich rokov odbornú prípravu pre
vydanie osobitných oprávnení,
d) zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné
oprávnenie s uvedením ich mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia a adresy trvalého bydliska.
(12) Ministerstvo po splnení podmienok uvedených
v odsekoch 10 a 11 urèí právnickú osobu alebo fyzickú
osobu  podnikate¾a ako oprávnenú na vydávanie osobitných oprávnení.
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(13) Vzor osobitného oprávnenia ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 11d
Povinnosti zhotovite¾a
poiarnotechnického zariadenia
a registrácia poiarnotechnického zariadenia
(1) Zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia je povinný zaregistrova poiarnotechnické zariadenie pred
jeho prvým zabudovaním do stavby.
(2) iados o registráciu poiarnotechnického zariadenia obsahuje názov a sídlo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia, identifikaèné èíslo organizácie
(ïalej len identifikaèné èíslo), druh a typ poiarnotechnického zariadenia a jeho oznaèenie s uvedením
technického predpisu na jeho projektovanie. K iadosti
zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia priloí
a) zoznam komponentov, z ktorých bude registrované
poiarnotechnické zariadenie pozostáva, vrátane
uvedenia ich výrobcu a uvedenia technického predpisu na jeho projektovanie,
b) doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností pod¾a osobitných predpisov2a)
alebo doklady o overení zhody vlastností komponentov registrovaného poiarnotechnického zariadenia
s technickými normami alebo s technickými pecifikáciami,
c) prevádzkový predpis registrovaného poiarnotechnického zariadenia, ktorého obsahom bude ustanovenie
1. podmienok na prevádzkovanie a obsluhu poiarnotechnického zariadenia,
2. podmienok a spôsobu vykonávania kontroly a opravy poiarnotechnického zariadenia,
d) obsah a rozsah odbornej prípravy a spôsob overovania vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného
oprávnenia na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného poiarnotechnického zariadenia,
e) okruh povinností fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, pri vykonávaní èinností
spojených so zabudovávaním, opravou a kontrolou
registrovaného poiarnotechnického zariadenia,
f) zoznam náradia potrebného na zabudovávanie,
opravu a kontrolu registrovaného poiarnotechnického zariadenia,
g) zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné
oprávnenie na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného poiarnotechnického zariadenia, s uvedením ich mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia a adresy trvalého bydliska.
(3) Zhotovite¾ je povinný poèas prevádzkovania poiarnotechnického zariadenia zabezpeèi
a) nepretritý servis na vykonanie opravy poiarnotechnického zariadenia a jeho uvedenie do akcieschopného stavu,
b) dostupné a dostatoèné mnostvo jednotlivých komponentov, z ktorých poiarnotechnické zariadenie
pozostáva, od výrobcov týchto komponentov, ktorí
sú uvedení pri registrácii poiarnotechnického zariadenia.
(4) Zhotovite¾ poiarnotechnického zariadenia a vý-
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robca poiarnotechnického zariadenia sú povinní zverejòova vo svojich informaèných materiáloch alebo na
svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré
majú vydané osobitné oprávnenie; zoznam obsahuje
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého bydliska, evidenèné èíslo osobitného oprávnenia a druh
èinnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.
(5) Ministerstvo zaregistruje poiarnotechnické zariadenie do 30 dní od doruèenia úplnej iadosti pod¾a
odseku 2 a vydá zhotovite¾ovi poiarnotechnického zariadenia potvrdenie o registrácii tohto zariadenia. V potvrdení o registrácii ministerstvo uvedie
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia,
b) druh a typ poiarnotechnického zariadenia a uvedenie technického predpisu na jeho projektovanie,
c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa poiarnotechnické zariadenie registruje,
d) oznaèenie poiarnotechnického zariadenia,
e) evidenèné èíslo registrácie poiarnotechnického zariadenia,
f) dátum registrácie,
g) odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby.
(6) Ministerstvo vedie evidenciu registrovaných poiarnotechnických zariadení a ich zhotovite¾ov a zverejòuje ich zoznam na svojom webovom sídle. Evidencia
obsahuje tieto údaje:
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia,
b) druh a typ poiarnotechnického zariadenia,
c) technický predpis na projektovanie poiarnotechnického zariadenia,
d) identifikaèné oznaèenie poiarnotechnického zariadenia,
e) evidenèné èíslo registrácie poiarnotechnického zariadenia,
f) dátum registrácie.
(7) Podrobnosti o druhoch a typoch poiarnotechnických zariadení ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6c znejú:

6a) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení neskorích predpisov.
6b
) § 5 ods. 1 písm. b) tvrtého bodu zákona Slovenskej národnej
rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov.
6c
) § 3 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej
poiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpeèenia jej pravidelnej kontroly..

12. § 12 znie:
§ 12
(1) Odbornú prípravu preventivárov poiarnej ochrany obce, technikov poiarnej ochrany, pecialistov poiarnej ochrany, zamestnancov hasièskej jednotky alebo èlenov hasièskej jednotky (§ 30) vykonáva právnická
osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá má na jej
vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
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(2) Podmienky na udelenie oprávnenia pod¾a odseku 1 sú:
a) zabezpeèenie odborného garanta s odbornou spôsobilosou na úseku ochrany pred poiarmi a odbornou praxou v danej oblasti najmenej pä rokov,
b) zabezpeèenie lektorov s odbornou spôsobilosou na
úseku ochrany pred poiarmi, alebo pedagogickým
vzdelaním pre jednotlivé oblasti odbornej prípravy
a odbornou praxou v danej oblasti najmenej tri roky,
c) spracovanie projektu odbornej prípravy,
d) vypracovanie uèebných textov,
e) zabezpeèenie materiálno-technického vybavenia
procesu vzdelávania pod¾a druhu odbornej prípravy,
f) spracovanie vzorového rieenia protipoiarnej bezpeènosti pre jednotlivé druhy stavieb s popisom postupu jeho rieenia na vykonávanie odbornej prípravy pecialistov poiarnej ochrany.
(3) Odborný garant je spracovate¾om vzorového projektu odbornej prípravy. Odborný garant musí by
k iadate¾ovi o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy v pracovnom pomere alebo musí by
jeho konate¾om alebo spoloèníkom.
(4) V iadosti o vydanie oprávnenia na odbornú prípravu právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ uvedie
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) meno, priezvisko a titul tatutárneho orgánu,
c) meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d) meno, priezvisko a titul lektora,
e) oznaèenie odbornej prípravy, na ktorú iada vyda
oprávnenie.
(5) K iadosti pod¾a odseku 4 právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ priloí
a) osvedèenie o odbornej spôsobilosti odborného garanta a doklad o lektorskej spôsobilosti lektora,
b) doklad o splnení podmienky dåky odbornej praxe
odborného garanta a lektora v èinnosti, na ktorú
iada vyda oprávnenie na odbornú prípravu, vydaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou  podnikate¾om ako zamestnávate¾om alebo ako odberate¾om ich sluieb pri dodávate¾skom spôsobe
výkonu ich èinnosti,
c) projekt odbornej prípravy vypracovaný osobitne na
kadú poadovanú odbornú prípravu,
d) vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpeèení
odbornej prípravy, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia, miesto realizácie odbornej prípravy a kópiu listu vlastníctva nehnute¾nosti, kde sa bude odborná príprava vykonáva,
alebo zmluvu o prenájme nehnute¾nosti, ak nie je
iadate¾ jej vlastníkom.
(6) Ministerstvo vydá iadate¾ovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy do
60 dní od podania iadosti. Oprávnenie na vykonávanie
odbornej prípravy sa vydáva na obdobie piatich rokov
a obsahuje
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie vydáva,
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c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy vydáva,
d) evidenèné èíslo oprávnenia,
e) dátum vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej
prípravy a dátum jeho platnosti,
f) odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby.
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej
prípravy, je povinná
a) vykonáva odbornú prípravu v súlade so schváleným vzorovým projektom odbornej prípravy a veobecne záväznými právnymi predpismi, na základe
ktorých bolo oprávnenie vydané,
b) zaloi a vies dokumentáciu o vykonávaní odbornej
prípravy a uchováva ju po jej skonèení najmenej pä
rokov,
c) vykonáva odbornú prípravu len lektormi s odbornou spôsobilosou pod¾a odseku 2 písm. b),
d) oznámi ministerstvu dátum a miesto vykonávania
odbornej prípravy 14 dní pred jej zaèatím,
e) vyda absolventovi odbornej prípravy potvrdenie
o absolvovaní odbornej prípravy,
f) vies evidenciu absolventov odbornej prípravy, ktorá
obsahuje evidenèné èíslo potvrdenia, meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá má
vydané potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
dátum zaèatia a ukonèenia odbornej prípravy a dátum vydania potvrdenia o vykonaní odbornej prípravy,
g) zasla ministerstvu zoznam osôb pod¾a písmena f)
do 14 dní od ukonèenia odbornej prípravy.
(8) Ministerstvo odoberie právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, ak závaným spôsobom alebo
opakovane poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona.
(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorej bolo odobraté oprávnenie na vykonávanie
odbornej prípravy pod¾a odseku 8, môe opätovne poiada o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej
prípravy v rozsahu tej istej èinnosti najskôr po uplynutí
jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
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prípravy a zverejòuje ich zoznam na svojom webovom
sídle. Evidencia obsahuje
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) meno, priezvisko a titul tatutárneho orgánu,
c) meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d) meno, priezvisko a titul lektora,
e) oznaèenie odbornej prípravy a platnos oprávnenia.
(13) Podrobnosti o obsahu projektu odbornej prípravy, uèebných textov vrátane vzoru potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, rozsahu a obsahu odbornej
prípravy a o rozsahu materiálno-technického vybavenia pre jednotlivé odborné prípravy ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
13. V § 13 odsek 1 znie:
(1) Právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾
zriaïujú protipoiarnu hliadku
a) na miestach so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku
poiaru,
b) pri èinnostiach spojených so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,
c) pri podujatiach, na ktorých sa zúèastòuje väèí poèet osôb..
14. V § 13 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
15. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
c) obstaráva a intalova v objektoch, zariadeniach
a priestoroch so zrete¾om na nebezpeèenstvo vzniku
poiaru poiarne zariadenia, ïalie hasiace látky,
vecné prostriedky ochrany pred poiarmi, prevádzkova ich v akcieschopnom stave, zabezpeèova vykonávanie ich kontroly a údrby osobou s odbornou
spôsobilosou, ak tak ustanovuje tento zákon, vies
a uchováva o ich prevádzkovaní dokumentáciu;
vlastnosti a podmienky prevádzkovania poiarnych
zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred poiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah
kontroly vrátane lehôt, rozsah údrby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údrbe a kontrole týchto zariadení ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,.

(10) Platnos oprávnenia na vykonávanie odbornej
prípravy zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia fyzickej osoby 
podnikate¾a,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy
pod¾a odseku 8.

16. V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:
j) prevádzkova technické zariadenia a technologické
zariadenia z h¾adiska ich protipoiarnej bezpeènosti
pod¾a pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených veobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,.

(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná ministerstvu písomne
oznámi a dokladmi preukáza zmenu údajov uvedených v odseku 4 písm. a) a d) do 15 dní od vzniku tejto
zmeny.

18. V § 14 sa odsek 1dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) zabezpeèova plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z h¾adiska protipoiarnej bezpeènosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak
sa s nájomcom nedohodne na zabezpeèení plnenia
povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..

(12) Ministerstvo vedie evidenciu vydaných oprávnení a odobratých oprávnení na vykonávanie odbornej

17. V § 14 ods. 1 písm. l) sa za slovo zariadení vkladajú slová a hasiacich prístrojov.
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19. V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
e) pokodzova, zneuíva alebo saova prístup k poiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom
na ochranu pred poiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo
vody,.
20. § 17 a 18 znejú:

r)

s)

§ 17
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy
na úseku ochrany pred poiarmi
a) riadi výkon tátnej správy na úseku ochrany pred
poiarmi,
b) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja ochrany
pred poiarmi,
c) urèuje podmienky celoploného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasièských jednotiek na území Slovenskej republiky (ïalej len celoploné rozmiestnenie síl a prostriedkov),
d) schva¾uje celoploné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
e) vykonáva tátny poiarny dozor a hlavný tátny poiarny dozor,
f) riadi a vo vymedzenom rozsahu vykonáva odbornú
prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti a vydáva a odníma osvedèenia o odbornej spôsobilosti pecialistom poiarnej ochrany a urèeným osobám vo
velite¾ských funkciách v hasièských jednotkách,
g) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným
v prvom stupni krajským riadite¾stvom,
h) sústreïuje a nasadzuje hasièské jednotky, ak to situácia vyaduje, na likvidáciu poiarov a na vykonávanie záchranných prác z viacerých krajov; urèuje
velite¾a zásahu,
i) zabezpeèuje nepretritý príjem a vyhodnocovanie informácií o zásahoch hasièských jednotiek na území
Slovenskej republiky,
j) usmeròuje po odbornej stránke výkon sluby v hasièských jednotkách,
k) zabezpeèuje výkon operaèného riadenia, operatívneho riadenia a èinnosti s nimi súvisiace,
l) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi vo
veciach ude¾ovania autorizácie, posudzovania zhody, technického osvedèovania, výkonu doh¾adu nad
trhom urèených výrobkov a pri zabezpeèovaní jednotného uplatòovania tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
m) zabezpeèuje v súèinnosti s autorizovanými osobami
skúanie urèených vlastností hasièskej techniky
a vecných prostriedkov hasièských jednotiek ustanovených vo veobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
n) zabezpeèuje a podie¾a sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred poiarmi,
o) spracúva a vedie evidencie ochrany pred poiarmi
a plní úlohy v rámci automatizovaného systému
podpory riadenia a spracúvania informácií,
p) urèuje zameranie preventívno-výchovnej, propagaènej a ediènej èinnosti a podie¾a sa na jej zabezpeèovaní,
q) vydáva oprávnenie právnickej osobe a fyzickej oso-

t)
u)
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be  podnikate¾ovi na zriaïovanie a prevádzkovanie
závodného hasièského útvaru,
prerokúva obsah a rozsah tudijného zamerania poiarna ochrana a spôsob overovania vedomostí na
stredných kolách pod¾a § 11 ods. 8 a na vysokých
kolách pod¾a § 11 ods. 9,
plní úlohy vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred poiarmi
a zabezpeèuje koordináciu týchto úloh s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy,
registruje poiarnotechnické zariadenia,
dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba 
podnikate¾, ktorej bolo vydané oprávnenie pod¾a
§ 12 ods. 6, plní povinnosti pod¾a § 12 ods. 7.

(2) Ministerstvo môe zriadi jednotku Hasièského
a záchranného zboru na úèely likvidácie poiarov v prírodnom prostredí na ve¾kých plochách alebo poiarov
na ako prístupných miestach a na vykonávanie záchranných prác, ako aj na poskytovanie medzitátnej
pomoci.
§ 18
Ministerstvo predkladá návrhy príslunému orgánu
tátnej správy na udelenie autorizácie na posudzovanie zhody6) poiarnych zariadení, hasiacich látok, hasièskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu
pred poiarmi, na ktoré sa udelenie autorizácie vyaduje..
21. § 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:
§ 20
Krajské riadite¾stvo
Krajské riadite¾stvo vo svojom územnom obvode
a) riadi výkon tátnej správy na úseku ochrany pred
poiarmi,
b) vykonáva tátny poiarny dozor,
c) rozhoduje o spracovaní analýzy nebezpeèenstva
vzniku poiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a,
d) schva¾uje rozhodnutím analýzu nebezpeèenstva
vzniku poiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a,
e) rozhoduje na základe schválenej analýzy nebezpeèenstva vzniku poiaru o zriadení, zmene a zruení
hasièskej jednotky, ak ide o právnickú osobu alebo
fyzickú osobu  podnikate¾a,
f) vypracúva celoploné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
g) zaraïuje na iados obce dobrovo¾ný hasièský zbor
obce do kategórie dobrovo¾ných hasièských zborov
obce,
h) sústreïuje a nasadzuje hasièské jednotky, ak to situácia vyaduje, na likvidáciu poiarov a na vykonávanie záchranných prác z viacerých okresov; urèuje
velite¾a zásahu,
i) zabezpeèuje výkon operaèného riadenia, operatívneho riadenia a èinnosti s nimi súvisiace,
j) overuje odbornú spôsobilos a vydáva a odníma
osvedèenia o odbornej spôsobilosti technikom po-
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iarnej ochrany a urèeným osobám vo funkciách
v hasièských jednotkách,
k) riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na
úseku ochrany pred poiarmi a overovanie odbornej
spôsobilosti v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
l) spracúva a vedie evidenciu na úseku ochrany pred
poiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného
systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
m) vypracúva dokumentáciu ochrany pred poiarmi
v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
n) organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagaènú èinnos,
o) nariaïuje vykonanie taktických cvièení,
p) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným
v prvom stupni okresným riadite¾stvom alebo obcou,
q) dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba 
podnikate¾, ktorá má vydané oprávnenie pod¾a § 12
ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov poiarnej ochrany obce alebo technikov poiarnej ochrany, plní povinnosti pod¾a § 12 ods. 7,
r) poskytuje náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci pri likvidácii poiaru
a s vykonávaním záchranných prác.
§ 21
Okresné riadite¾stvo
Okresné riadite¾stvo vo svojom územnom obvode
a) riadi výkon tátnej správy na úseku ochrany pred
poiarmi,
b) vykonáva tátny poiarny dozor,
c) vypracúva a poskytuje podklady pre krajské riadite¾stvo na vypracovanie celoploného rozmiestnenia
síl a prostriedkov,
d) zabezpeèuje výkon operaèného riadenia, operatívneho riadenia a èinnosti s nimi súvisiace,
e) sústreïuje a nasadzuje hasièské jednotky, ak to situácia vyaduje, na likvidáciu poiarov a na vykonávanie záchranných prác v rámci okresu; urèuje velite¾a zásahu,
f) riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na
úseku ochrany pred poiarmi a overuje odbornú
spôsobilos preventivárov poiarnej ochrany obce
a velite¾ov dobrovo¾ných hasièských zborov obce
v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
g) prejednáva priestupky na úseku ochrany pred poiarmi,
h) vydáva a odníma osvedèenia o odbornej spôsobilosti
preventivárom poiarnej ochrany obce a velite¾om
dobrovo¾ných hasièských zborov obce,
i) spracúva a vedie evidencie ochrany pred poiarmi
a plní úlohy v rámci automatizovaného systému
podpory riadenia a spracúvania informácií,
j) pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany
pred poiarmi, najmä poskytuje im rady vo veciach
aplikácie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, potrebné údaje z evidencie ochrany pred poiarmi a upozoròuje na nedostatky, ktoré zistí v ich èinnosti,
k) oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipoiarne kontroly,
l) vykonáva preventívno-výchovnú èinnos,
m) vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporia-
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danie podujatí, na ktorých sa zúèastòuje väèí poèet
osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento úèel urèené,
n) dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba 
podnikate¾, ktorej bolo vydané oprávnenie pod¾a
§ 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov poiarnej ochrany obce, plní povinnosti
pod¾a § 12 ods. 7,
o) vyhlasuje a odvoláva èas zvýeného nebezpeèenstva
vzniku poiaru..
22. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Vykonávanie tátneho poiarneho dozoru
(1) tátny poiarny dozor sa vykonáva
a) protipoiarnou kontrolou dodriavania povinností
právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a, okrem
rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaí,
b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb
z h¾adiska ich protipoiarnej bezpeènosti a posudzovaním stavieb z h¾adiska splnenia poiadaviek protipoiarnej bezpeènosti pod¾a schválenej projektovej
dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,
c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutoèòovania z h¾adiska dodriavania protipoiarnej
bezpeènosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie,
d) zisovaním príèin vzniku poiarov,
e) kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu tátnej
správy na úseku ochrany pred poiarmi,
f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasièských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a a v obciach,
g) ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,
h) doh¾adom nad urèenými výrobkami uvádzanými na
trh pod¾a osobitných predpisov.6)
(2) Orgán vykonávajúci tátny poiarny dozor je
oprávnený vstupova do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a na úèely
vykonania protipoiarnej kontroly alebo zisovania príèin vzniku poiarov v sprievode poverenej osoby a poadova potrebnú súèinnos od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a. Pri vykonávaní tátneho poiarneho dozoru môe by vyhotovovaný obrazový záznam o skutoènostiach, ktoré súvisia s nedostatkami zistenými protipoiarnou kontrolou, alebo o skutoènostiach súvisiacich so zisovaním príèin vzniku poiaru, vrátane vyhotovovania kópií dokumentácie na úseku ochrany pred
poiarmi. Orgán vykonávajúci tátny poiarny dozor je
povinný pred zaèiatkom protipoiarnej kontroly
preukáza sa poverením na jej vykonanie.
(3) O vykonanej protipoiarnej kontrole pod¾a odseku 1 písm. a), d), f) a h) vyhotoví orgán vykonávajúci
tátny poiarny dozor zápisnicu, v ktorej uvedie oznaèenie kontrolovaného subjektu, miesto a èas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané
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kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov.
V zápisnici sa uvedú uloené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, dátum prerokovania
zápisnice, vyjadrenie a podpis tatutárneho zástupcu
právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby  podnikate¾a. Prílohou zápisnice je obrazový
záznam pod¾a odseku 2 druhej vety.
(4) tátny poiarny dozor pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných
stavbách.4)
(5) Podrobnosti o vykonávaní tátneho poiarneho
dozoru ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo..
23. V § 26 ods. 1 písmená a) a c) znejú:
a) v ústredných orgánoch z h¾adiska plnenia ich povinností pod¾a § 3 ods. 1 a 3,
b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb
z h¾adiska ich protipoiarnej bezpeènosti a posudzovaním stavieb z h¾adiska splnenia poiadaviek protipoiarnej bezpeènosti pod¾a schválenej projektovej
dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri stavbách, ktoré sa majú uskutoèni
v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov,
a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb,
pre ktoré nie sú upravené zásady protipoiarnej
bezpeènosti, alebo posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z h¾adiska osobitného hospodárskeho alebo spoloèenského významu,
c) posudzovaním stavieb v kolaudaènom konaní z h¾adiska splnenia poiadaviek protipoiarnej bezpeènosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie
stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipoiarnej bezpeènosti, alebo stavieb, ktoré si vyhradí
z h¾adiska osobitného hospodárskeho alebo spoloèenského významu,.
24. V § 26 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
25. V § 27 písmeno d) znie:
d) protipoiarnou kontrolou dodriavania povinností
právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
ktorú si vyhradí,.
26. § 28 znie:
§ 28
Okresné riadite¾stvo vykonáva tátny poiarny dozor
v rozsahu pod¾a § 25 ods. 1, ak tento dozor nepatrí do
pôsobnosti ministerstva alebo krajského riadite¾stva..
27. V § 31 ods. 1 sa vypúajú slová v rámci koncesovanej ivnosti.
28. § 33 a 35 vrátane nadpisov znejú:
§ 33
Dobrovo¾ný hasièský zbor obce
(1) Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou poiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovo¾ný hasièský zbor obce.
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(2) Obec nemusí zriadi dobrovo¾ný hasièský zbor
obce, ak poèet obyvate¾ov obce je mení ako 500 alebo
ak na základe dohody medzi obcou a Hasièským a záchranným zborom, právnickou osobou alebo fyzickou
osobou  podnikate¾om so sídlom v obci alebo obèianskym zdruením zaradeným do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plni aj úlohy dobrovo¾ného hasièského zboru obce Hasièský a záchranný
zbor, hasièská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej
osoby  podnikate¾a alebo obèianske zdruenie zaradené do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(3) Obce môu zriadi na základe písomnej dohody
spoloèný dobrovo¾ný hasièský zbor obce po prerokovaní s územne prísluným krajským riadite¾stvom. Ak
obec nezriaïuje dobrovo¾ný hasièský zbor obce alebo
nemá spoloène zriadený dobrovo¾ný hasièský zbor
obce, zriaïuje protipoiarnu hliadku obce.
(4) Velite¾a dobrovo¾ného hasièského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.
(5) Èlenom dobrovo¾ného hasièského zboru obce
môe by len osoba staria ako 18 rokov, zdravotne
spôsobilá11) a spôsobilá na právne úkony.
(6) Obec môe poiada o zaradenie dobrovo¾ného
hasièského zboru obce do kategórie dobrovo¾ných hasièských zborov obce prostredníctvom Dobrovo¾nej poiarnej ochrany. Dobrovo¾ná poiarna ochrana predloí
vetky iadosti obcí do 31. októbra územne príslunému krajskému riadite¾stvu.
(7) Ak dobrovo¾ný hasièský zbor obce zaradený do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov nie je
schopný plni podmienky jeho zaradenia, obec musí
bez zbytoèného odkladu túto skutoènos oznámi krajskému riadite¾stvu.
(8) Podrobnosti o zriaïovaní dobrovo¾ného hasièského zboru obce, kategórie dobrovo¾ných hasièských zborov obce, podrobnosti o zaraïovaní dobrovo¾ných hasièských zborov obce do kategórií, postupe pri urèovaní
poètu èlenov dobrovo¾ného hasièského zboru obce
a o materiálno-technickom vybavení dobrovo¾ného hasièského zboru obce ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 34
Celoploné rozmiestnenie síl a prostriedkov
(1) Celoploné rozmiestnenie síl a prostriedkov je
systém organizácie a rozmiestnenia hasièských jednotiek v závislosti od stupòa nebezpeèenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí. Do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov môu by, okrem hasièských
jednotiek, zaradené aj obèianske zdruenia, ktoré sa
zúèastòujú na plnení úloh pod¾a tohto zákona.
(2) Podrobnosti o postupe pri vypracovaní celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov a o zaraïovaní
do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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§ 35
Úlohy hasièskej jednotky
(1) Hasièská jednotka okrem èinností uvedených
v § 30 ods. 1 najmä
a) zabezpeèuje akcieschopnos hasièskej techniky
a vecných prostriedkov,
b) vykonáva v urèenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a èlenov,
c) informuje bez zbytoèného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch krajskému
riadite¾stvu,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu hasièskej jednotky.
(2) Podrobnosti o úlohách hasièských jednotiek, zabezpeèovaní akcieschopnosti, odborných slubách
a o dokumentácii hasièských jednotiek ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

29. V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a zriadi odborné sluby,.
30. V § 37 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
31. V § 39 ods. 1 a § 39 ods. 4 sa slová zamestnanca
a èlena hasièskej jednotky nahrádzajú slovami èlena
dobrovo¾ného hasièského zboru obce.
32. V § 39 ods. 3 sa slová zamestnanca alebo èlena
nahrádzajú slovami èlena dobrovo¾ného hasièského
zboru obce.
33. V § 43 ods. 1 sa slová orgánov colnej správy okrem colných skladov14) nahrádzajú slovami objektoch
finanènej správy13ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13ab znie:

13ab) § 2 ods. 2 zákona è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona
è. 441/2012 Z. z..

34. V § 45 odsek 3 znie:
(3) Na vstup do vojenských objektov, objektov a stavieb pre bezpeènos tátu,13a) objektov Zboru väzenskej
a justiènej stráe a objektov finanènej správy13ab) platia
osobitné predpisy.14).
35. V § 48 ods. 1 písmeno a) znie:
a) prísluníkov, tátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl, prísluníkov a zamestnancov
v objektoch a stavbách pre bezpeènos tátu,13a)
v objektoch Zboru väzenskej a justiènej stráe
a v objektoch finanènej správy,13ab), ak by poskytnutím pomoci bolo váne ohrozené plnenie bojovej úlohy alebo výkon sluby,.
36. V § 59 ods. 1 úvodná veta znie:
(1) Krajské riadite¾stvo alebo okresné riadite¾stvo
môe uloi pokutu do 8 298 eur právnickej osobe
alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá poruí povinnos ustanovenú v tomto zákone tým, e.
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37. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
e) neobstaráva a neintaluje v objektoch, zariadeniach
a v priestoroch so zrete¾om na nebezpeèenstvo vzniku poiaru poiarne zariadenia, hasiace látky, hasièskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred
poiarmi, neprevádzkuje ich v akcieschopnom stave, nezabezpeèuje vykonávanie ich kontroly a údrby osobou s odbornou spôsobilosou, ak tak ustanovuje tento zákon, nevedie a neuchováva o ich
prevádzkovaní dokumentáciu,.
38. V § 59 ods. 1 písmeno m) znie:
m) pouíva poiarne zariadenia, hasiace látky, hasièskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred poiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát pod¾a osobitných predpisov2a) vyaduje,.
39. V § 59 ods. 2 úvodná veta znie:
(2) Krajské riadite¾stvo alebo okresné riadite¾stvo
môe uloi pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá poruí povinnos ustanovenú v tomto zákone tým, e.
40. V § 59 ods. 2 písmeno a) znie:
a) nezabezpeèí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu
poiarnych zariadení, technických a technologických zariadení, hasièskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred poiarmi,.
41. V § 59 ods. 2 písmeno d) znie:
d) neoznaèí a neudriava trvale vo¾né únikové východy,
únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup
k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení
elektrickej energie, plynu a vody a k poiarnym zariadeniam,.
42. V § 59 ods. 2 písm. j) sa vypúajú slová alebo
spa¾uje hor¾avé látky na vo¾nom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riadite¾stva,.
43. V § 59 sa odsek 4 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) zabuduje do stavby poiarnotechnické zariadenie,
ktorého je zhotovite¾om, bez jeho predchádzajúcej
registrácie,
d) si neplní povinnosti pod¾a § 11d ods. 3..
44. V § 61 ods. 2 písmeno a) znie:
a) nedodriava vyznaèené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred poiarmi alebo neobstaráva, neintaluje alebo neudriava v akcieschopnom stave
poiarne zariadenia, hasiace látky alebo iné vecné
prostriedky ochrany pred poiarmi, alebo nezabezpeèí vykonanie ich kontroly,.
45. V § 61 ods. 3 písmeno b) znie:
b) pokodí, odstráni, zneuije alebo inak zníi úèinnos
poiarnych zariadení, sauje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasièskú jednotku, bezdôvodne vyvolá
poiarny poplach alebo zneuije linku tiesòového
volania,.
46. V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
a) vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpeènos
tátu,13a) objekty Zboru väzenskej a justiènej stráe
a objekty finanènej správy,13ab); v týchto objektoch sa
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zabezpeèujú a vykonávajú uvedené úlohy pod¾a osobitných predpisov,14).
47. V § 66 ods. 3 sa za slovo orgán vkladá èiarka
a slová: a ak ide o objekty finanènej správy, Finanèné
riadite¾stvo Slovenskej republiky,.
48. V § 71 sa slová ivelných pohromách nahrádzajú slovami neiaducich udalostiach a vypúa sa druhá veta.
49. Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72b
Spracúvanie osobných údajov
a iných údajov na úèely tohto zákona
(1) Na úèely overovania odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 11 a 40 ministerstvo, krajské riadite¾stvo a okresné
riadite¾stvo sú oprávnené spracúva tieto osobné údaje:
a) meno, priezvisko a titul,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresa trvalého pobytu,
d) èíslo obèianskeho preukazu alebo iného identifikaèného dokladu,
e) najvyí stupeò ukonèeného vzdelania a názov koly.
(2) Na úèely uznávania odbornej kvalifikácie pod¾a
§ 11a a 11b je ministerstvo oprávnené spracúva tieto
osobné údaje a iné údaje:
a) meno, priezvisko a titul,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresa trvalého pobytu,
d) èíslo identifikaèného dokladu,
e) najvyí stupeò vzdelania a odbornej kvalifikácie,
f) o odbornej praxi.
(3) Na úèely vydania oprávnenia pod¾a § 11c je ministerstvo oprávnené spracúva tieto osobné údaje a iné
údaje:
a) názov, sídlo, právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a a identifikaèné èíslo,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané
osobitné oprávnenie,
c) dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má
vydané osobitné oprávnenie,
d) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(4) Na úèely registrácie poiarnotechnického zariadenia a vedenia evidencie registrovaných poiarnotechnických zariadení a ich zhotovite¾ov pod¾a § 11d je
ministerstvo oprávnené spracúva tieto osobné údaje
a iné údaje:
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zhotovite¾a poiarnotechnického zariadenia,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané
osobitné oprávnenie,
c) dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má
vydané osobitné oprávnenie,
d) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(5) Na úèely vydania oprávnenia na vykonávanie od-
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bornej prípravy a vedenie evidencie pod¾a § 12 je ministerstvo oprávnené spracúva tieto osobné údaje a iné
údaje:
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) meno, priezvisko a titul tatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
c) adresa trvalého pobytu tatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a,
d) meno, priezvisko a titul odborného garanta a lektora,
e) dátum a miesto narodenia odborného garanta a lektora,
f) o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektora,
g) o odbornej praxi odborného garanta a lektora.
(6) Na ochranu osobných údajov sa vzahuje osobitný predpis.28a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014
Z. z..

50. V § 73 sa za slovo Na vkladajú slová registráciu
poiarnotechnického zariadenia pod¾a § 11d a a slová
ods. 1 písm. c) a d), sa nahrádzajú slovami ods. 1
písm. b) a c).
51. Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 77b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2015
(1) Podmienka uvedená v § 11 ods. 2 sa nevzahuje
na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilos
pecialistu poiarnej ochrany pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilos
nezanikla pod¾a § 11 ods. 15 a zároveò sa nepovauje za
osobu s odbornou spôsobilosou na úèel overenia odbornej spôsobilosti pod¾a § 11 ods. 6.
(2) Podmienka uvedená v § 11 ods. 3 sa nevzahuje
na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilos
preventivára poiarnej ochrany obce pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilos nezanikla pod¾a § 11 ods. 15.
(3) Fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2011
odbornú spôsobilos preventivára poiarnej ochrany
obce, je povinná absolvova odbornú prípravu do
31. augusta 2017.
(4) Osoba s odbornou spôsobilosou technika poiarnej ochrany alebo pecialistu poiarnej ochrany, ktorá
spåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 7 alebo ods. 10, môe
poèas platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti poiada o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
s neobmedzenou platnosou, ak od posledného overenia odbornej spôsobilosti absolvovala odbornú prípravu; takáto osoba je povinná po vydaní osvedèenia s neobmedzenou platnosou absolvova aktualizaènú
odbornú prípravu do piatich rokov od absolvovania poslednej odbornej prípravy.
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(5) Konanie o overení odbornej spôsobilosti na výkon
èinnosti preventivára poiarnej ochrany obce, technika
poiarnej ochrany a pecialistu poiarnej ochrany zaèaté pred 1. septembrom 2015 sa ukonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2015.
(6) Osobitné oprávnenia vydané pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 2015 zostávajú v platnosti na
dobu, na ktorú boli vydané, najviac vak do 31. decembra 2016.
(7) Oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy
vydané pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2015
zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané,
najviac vak do 31. decembra 2016.
(8) Konanie o vydaní oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy zaèaté pred 1. septembrom 2015 sa
ukonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2015.
(9) Právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾ sú
povinní zverejni zoznam pod¾a § 11c ods. 2, § 11d
ods. 4 a § 77b ods. 11 do 31. decembra 2015.
(10) Výrobca, ktorý zabudoval poiarnotechnické zariadenie do stavby do 31. augusta 2015 a od 1. septembra 2015 poskytuje len servisné sluby, je povinný zverejòova vo svojich informaèných materiáloch alebo na
svojej webovej stránke zoznam fyzických osôb, ktoré
majú vydané osobitné oprávnenie. V zozname uvedie
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého bydliska, evidenèné
èíslo osobitného oprávnenia a druh èinnosti, na ktorú
je osobitné oprávnenie vydané.
52. Slová záchranné práce pri ivelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami záchranné práce v príslunom tvare.
53. Ak sa v doterajích predpisoch pouíva pojem
zdolávanie poiarov vo vetkých tvaroch, rozumie sa
tým likvidácia poiaru v príslunom tvare pod¾a tohto
zákona.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
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572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z.,
8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z.,
213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z.,
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è. 319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z., zákona
è. 387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 474/2013 Z. z., zákona è. 506/2013 Z. z., zákona
è. 35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z., zákona
è. 84/2014 Z. z., zákona è. 152/2014 Z. z., zákona
è. 162/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 262/2014 Z. z., zákona
è. 293/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z., zákona è. 40/2015 Z. z., zákona
è. 79/2015 Z. z. a zákona è. 129/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe v sadzobníku správnych poplatkov v èasti I. VEOBECNÁ SPRÁVA sa za poloku 5 vkladá poloka 5a, ktorá znie:
Poloka 5a
a) Vykonanie skúky na získanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti technika poiarnej
ochrany a pecialistu poiarnej ochrany
pod¾a osobitného predpisu10c) ............... 82,50 eura
b) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a osobitného predpisu10d) ................. 6,50 eura
c) Konanie o udelenie oprávnenia
na vykonávanie odbornej prípravy
pod¾a osobitného predpisu10e) .................... 100 eur
d) Konanie o udelenie oprávnenia
na vykonávanie odbornej prípravy
a vydávanie osobitných oprávnení
pod¾a osobitného predpisu10f) ................ 100 eur..
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Poznámka
Ak iadate¾ poaduje vydanie viacerých osvedèení
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o tátnom obèianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za kadý takýto vydaný originál..
5. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII.
KONZULÁRNE POPLATKY v poloke 245 písm. b) sa vypúajú slová osoby ku dòu jej úmrtia alebo k inému
dòu, ktorý predchádza dòu podania iadosti a na konci sa pripája èas Poznámka, ktorá znie:
Poznámka
Ak iadate¾ poaduje vydanie viacerých osvedèení
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o tátnom obèianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za kadý takýto vydaný originál..
6. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII.
KONZULÁRNE POPLATKY sa v poloke 247 za písmeno e) vkladá èas Oslobodenie, ktorá znie:
Oslobodenie
Od poplatkov pod¾a tejto poloky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny
z oblasti Èernoby¾u, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s akým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili tátne obèianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993..

Poznámky pod èiarou k odkazom 10c a 10f znejú:

Èl. III

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II.
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 20 písm. e) a v èasti
XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v poloke 247 písm. e)
sa slová bol v èase jej narodenia nahrádzajú slovami
alebo prarodièov bol.

Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 447/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 729/2004 Z. z., zákona
è. 254/2005 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 404/2006 Z. z., zákona è. 256/2007 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 614/2007 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 591/2008 Z. z., zákona
è. 82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona
è. 602/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 400/2011 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 80/2013 Z. z., zákona è. 190/2013 Z. z., zákona
è. 37/2014 Z. z. a zákona è. 307/2014 Z. z. sa mení takto:

10c) § 11 ods. 5 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 3 písm. a) zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
10d
) § 11 ods. 5 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 9 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
§ 40 ods. 5 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
§ 77b ods. 4 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
10e
) § 12 ods. 1 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z.
10f
) § 11c ods. 9 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z..

3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II.
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 20 v èasti Oslobodenie
sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto
slová: cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s akým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili tátne obèianstvo Slovenskej republiky po 1.januári 1993..

1. V § 3 ods. 1 písm. c), § 3 ods. 2 písm. a) a § 48 ods. 1
sa slová ivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach
nahrádzajú
slovami
neiaducich
udalostiach1a).

4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II.
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 22 písm. b) sa vypúajú slová osoby ku dòu jej úmrtia alebo k inému dòu,
ktorý predchádza dòu podania iadosti a na konci sa
pripája èas Poznámka, ktorá znie:

2. V § 22 ods. 1 sa slová ivelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosami nahrádzajú slovami
neiaducimi udalosami1a).

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 ods. 6 písm. a) zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z..

3. V § 118 ods. 1 sa slová ivelných pohromách ale-
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bo iných mimoriadnych udalostiach nahrádzajú slovami neiaducich udalostiach1a).
4. V § 162 písm. a) sa slová mimoriadnych udalostiach nahrádzajú slovami neiaducich udalostiach1a).

Strana 1557

z dotácie pod¾a § 4 ods. 3 poskytuje finanèné prostriedky obciam na úèel finanènej podpory dobrovo¾ných
hasièských zborov obce a obèianskym zdrueniam zaradeným do celoploného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(2) Finanèná podpora dobrovo¾ných hasièských zborov obce sa skladá z pauálnej a pohyblivej zloky.

Èl. IV
Zákon è. 37/2014 Z. z. o Dobrovo¾nej poiarnej
ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa èiarka na konci vypúa
a pripájajú sa tieto slová: a iných obèianskych zdruení zaradených do celoploného rozmiestnenia síl
a prostriedkov,.
2. V § 3 ods. 1 úvodnej prvej vete a písm. f) sa èiarka
za slovom poiarmi nahrádza slovom a a slová ivelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosami sa nahrádzajú slovami neiaducimi udalosami1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

(3) Pauálna zloka závisí od zaradenia dobrovo¾ného hasièského zboru obce do kategórie pod¾a osobitného predpisu.2a) Pohyblivá zloka závisí od uskutoènených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu
operaèného strediska Hasièského a záchranného zboru, prièom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné
látky.
(4) Súèasou finanènej podpory môu by aj peòané
dary v závislosti od poètu výjazdov a úèasti na nich.
(5) Podrobnosti o poskytovaní finanènej podpory
a výku pauálnej zloky ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

1a) § 2 ods. 6 písm. a) zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 129/2015 Z. z..

2a) § 33 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach nahrádzajú
slovami neiaducich udalostiach1a).

5. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: najmenej vo výke potrebnej na plnenie úlohy pod¾a § 3
ods. 1 písm. c)..

4. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

6. V § 8 ods. 3 sa slová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) nahrádzajú slovami ministerstvo vnútra.

§ 3a
Finanèná podpora
dobrovo¾ných hasièských zborov obce
(1) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky kadoroène z finanèných prostriedkov získaných

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2015
okrem èl. I § 11d ods. 1 v bode 11, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 6. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

zaúètova skutoènos, ktorá je predmetom úètovníctva..

Èl. I

7. V § 17 ods. 5 druhá veta znie: Na zostavenej úètovnej závierke musí by pripojený podpisový záznam
pod¾a odseku 2 písm. g)..

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
465/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
61/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
504/2009 Z. z., zákona è. 486/2010 Z. z., zákona
547/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
352/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z. a zákona
333/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa odsek 4 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) podielovou úèasou aspoò dvadsapercentný podiel
na základnom imaní v inej úètovnej jednotke, ktorý
je draný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou
úètovnou jednotkou na úèel, aby toto prepojenie prispelo k èinnosti úètovnej jednotky..
2. V § 2 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: Úètovná jednotka, ktorá nespåòa podmienky zatriedenia
do ve¾kostných skupín pod¾a odsekov 5 a 8, sa zatriedi
ako malá úètovná jednotka. Úètovná jednotka nemení
svoje zatriedenie do ve¾kostnej skupiny po vstupe do
likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu..
3. V § 3 ods. 8 sa za slová (ïalej len úètovná jednotka verejnej správy), vkladajú slová právnická osoba
s majetkovou úèasou tátu zaloená pod¾a osobitných
predpisov,29b) právnická osoba s majetkovou úèasou
obce alebo právnická osoba s majetkovou úèasou vyieho územného celku.
4. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Do skupiny úètovných jednotiek patrí materská úètovná jednotka a vetky jej dcérske úètovné jednotky..
5. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová ich organizaèné zloky nahrádzajú slovami jeho organizaèné zloky a na
konci sa pripájajú tieto slová: ak nie sú subjektom verejnej správy,5).
6. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Úètovná jednotka nemôe vykonáva úètovné zápisy mimo úètovných kníh, vykonáva úètovný zápis
o úètovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajova a ne-

8. V § 17 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom deò zostavenia úètovnej závierky si urèí úètovná jednotka sama..
9. V § 18 ods. 4 druhá veta znie: Vo výkaze ziskov
a strát priebenej úètovnej závierky sa vykazujú informácie od zaèiatku úètovného obdobia do dòa, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná závierka za úètovné
obdobie a informácie za bezprostredne predchádzajúce
úètovné obdobie..
10. V § 20 ods. 1 prvej vete sa za slovom správu vypúa èiarka a slová ktorej súlad s úètovnou závierkou
zostavenou za to isté úètovné obdobie musí by overený
audítorom, s výnimkou výroènej správy pod¾a osobitného predpisu27).
11. V § 20 ods. 2 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: Okrem informácií pod¾a odseku 1 obsahuje výroèná správa aj správu pod¾a § 20a a 20b..
12. V § 20 odsek 3 znie:
(3) Výroèná správa úètovnej jednotky pod¾a odseku 1 musí poskytova verný a pravdivý obraz a musí by
overená audítorom do jedného roka od skonèenia úètovného obdobia. Audítor musí
a) vyjadri názor, èi je výroèná správa v súlade s úètovnou závierkou okrem výroènej správy pod¾a osobitného predpisu,27)
b) vyjadri názor na informácie uvedené v odseku 6
písm. d) a odseku 7 písm. c) a e), g) a h),
c) vyjadri názor, èi výroèná správa obsahuje informácie pod¾a osobitného predpisu,28ab)
d) vyjadri názor, èi výroèná správa obsahuje informácie pod¾a tohto zákona,
e) uvies, èi na základe poznatkov o úètovnej jednotke
a situácii v nej zistil významné nesprávnosti vo výroènej správe a uvies charakter kadej takej významnej nesprávnosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27 a 28ab znejú:

27) Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, § 33 ods. 3 zákona è. 213/1997 Z. z. v znení zákona è. 445/2008 Z. z., § 34
ods. 3 zákona è. 34/2002 Z. z. v znení zákona è. 463/2013
Z. z.
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) Napríklad § 15 zákona è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov, § 76 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

13. V § 20 ods. 6 písmeno d) znie:
d) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzahu k úètovnej závierke,.
14. § 20 sa dopåòa odsekmi 9 a 15, ktoré znejú:
(9) Subjekt verejného záujmu, okrem úètovnej jednotky pod¾a § 17b, ktorého priemerný prepoèítaný
poèet zamestnancov za úètovné obdobie prekroèil 500
zamestnancov, uvádza vo výroènej správe aj nefinanèné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve èinnosti úètovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu
a zamestnaneckú oblas, informáciu o dodriavaní ¾udských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu (ïalej len oblas spoloèenskej zodpovednosti), prièom uvedie najmä
a) struèný opis obchodného modelu,
b) opis a výsledky pouívania politiky, ktorú úètovná
jednotka uplatòuje v oblasti spoloèenskej zodpovednosti,
c) opis hlavných rizík vplyvu úètovnej jednotky na oblas spoloèenskej zodpovednosti vyplývajúceho
z èinnosti úètovnej jednotky, ktorý by mohol ma nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzahov, produktov alebo sluieb, ktoré
úètovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu, akým
úètovná jednotka tieto riziká riadi,
d) významné nefinanèné informácie o èinnosti úètovnej jednotky pod¾a jednotlivých èinností,
e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v úètovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z h¾adiska
vplyvov na oblas spoloèenskej zodpovednosti, ak je
to vhodné.
(10) Subjekt verejného záujmu môe pri informáciách pod¾a odseku 9 vychádza aj z rámca Európskej
únie alebo z iného medzinárodného rámca, ktorý upravuje nefinanèné informácie, ak presne uvedie, pod¾a
akého rámca postupoval.
(11) Povinnos uvies informácie pod¾a odseku 9
nemá subjekt verejného záujmu, ktorý je dcérskou úètovnou jednotkou, ak sú informácie o òom a vetkých
jeho dcérskych úètovných jednotkách zahrnuté vo výroènej správe alebo v obdobnej správe materskej úètovnej jednotky.
(12) Ak subjekt verejného záujmu nezverejòuje informácie pod¾a odseku 9, uvedie vo výroènej správe dôvody, na základe ktorých tieto informácie nezverejnil.
(13) Úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu ktoréhoko¾vek èlenského tátu, uvedie vo výroènej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatòuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch
a dozorných orgánoch najmä vo vzahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam èlenov
týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, splnila aspoò dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur,
prièom sumou majetku na tento úèel sa rozumie
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suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o poloky pod¾a § 26 ods. 3,
b) èistý obrat presiahol 40 000 000 eur,
c) priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov presiahol 250.
(14) Úètovná jednotka, ktorá neuvádza vo výroènej
správe opis politiky rozmanitosti pod¾a odseku 13, uvádza vo výroènej správe dôvody, na základe ktorých sa
rozhodla neuplatòova politiku rozmanitosti.
(15) Uvedením informácií pod¾a odseku 9 je splnená
povinnos úètovnej jednotky uvádza nefinanèné informácie o vplyve èinnosti úètovnej jednotky na ivotné
prostredie a na zamestnanos pod¾a odseku 1
písm. a)..
15. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 20a
Roèná správa o platbách orgánom verejnej moci
(1) Ve¾ká úètovná jednotka, ktorá je obchodnou spoloènosou a subjekt verejného záujmu, ktoré pôsobia
v aobnom priemysle alebo v klèovaní prirodzených lesov, zostavujú a zverejòujú roènú správu o platbách orgánom verejnej moci (ïalej len správa o platbách). Povinnos zostavi a zverejni správu o platbách nemá
podnik z èlenského tátu, ktorý je materskou úètovnou
jednotkou alebo dcérskou úètovnou jednotkou, ak materská úètovná jednotka podlieha právu niektorého
èlenského tátu a poskytnuté platby sú zahrnuté
v konsolidovanej správe o platbách orgánom verejnej
moci (ïalej len konsolidovaná správa o platbách).
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) úètovnou jednotkou pôsobiacou v aobnom priemysle úètovná jednotka, ktorej èinnosti môu zahàòa prieskum, nález, prípravu územia na abu alebo abu nerastných surovín pod¾a osobitného
predpisu,28d)
b) úètovnou jednotkou pôsobiacou v klèovaní prirodzených lesov úètovná jednotka, ktorá vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu,28e)
c) orgánom verejnej moci orgán tátnej správy alebo
orgán územnej samosprávy vrátane ním zriadených
organizácií a riadených organizácií, tátnych podnikov a obchodných spoloèností, v ktorých má orgán
verejnej moci práva pod¾a § 22 ods. 3,
d) prirodzeným lesom lesný porast pôvodných rastlinných druhov, v ktorom nie sú jasne vidite¾né známky
¾udskej èinnosti a v ktorom ekologické procesy nie
sú významne naruené,
e) projektom prevádzkové èinnosti vykonávané na základe konkrétnej zmluvy alebo povolenia, na základe ktorých sa odvodzujú záväzky na platby; ak je
viac takých zmlúv a povolení vzájomne prepojených,
povaujú sa za jeden projekt, prièom úètovná jednotka nesmie prevádzkové èinnosti rozde¾ova ani
spája s cie¾om vyhnú sa vypracovaniu správy
o platbách a posudzuje podstatu platby, prièom nie
je rozhodujúca forma platby,
f) platbou peòané plnenie alebo nepeòané plnenie
poskytnuté orgánu verejnej moci.
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(3) Platby sa v správe o platbách uvádzajú v èlenení
pod¾a tátov, v ktorých má úètovná jednotka prevádzku aby nerastných surovín alebo prevádzku klèovania prirodzených lesov.
(4) Platby sa èlenia pod¾a druhu takto:
platba za aobné právo,
daò z príjmov právnických osôb a obdobná daò,
dividenda,
licenèný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata
z nájomnej zmluvy,
e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a abu,
f) platba za zlepenie infratruktúry.

a)
b)
c)
d)

(5) V správe o platbách sa nemusia zverejòova platby jedného druhu v jednom táte, ak ich súhrnná hodnota za úètovné obdobie je niia ako 100 000 eur.
§ 20b
Obsah správy o platbách
Správa o platbách obsahuje
a) celkovú sumu platieb poskytnutých jednotlivému
orgánu verejnej moci v èlenení pod¾a druhu platby,
b) platby vzahujúce sa k projektu, ak je moné ich priradi k projektu, ich celkovú sumu a celkovú sumu
v èlenení pod¾a druhu platby; platby, ku ktorým je
úètovná jednotka zaviazaná a nedajú sa priradi
k projektu, sa nemusia priradi k projektu a môu sa
uvies osobitne,
c) platby vykonané nepeòaným plnením vrátane vyjadrenia ich peòanej hodnoty, prièom sa zverejní aj
obsah a rozsah nepeòaného plnenia a popíe sa,
ako bolo vyjadrenie peòanej hodnoty tohto plnenia
urèené,
d) vyhlásenie tatutárneho orgánu úètovnej jednotky
podpísané oprávnenou osobou, e správa o platbách
poskytuje verný obraz o platbách..
Poznámky pod èiarou k odkazom 28d a 28e znejú:

28d) Príloha è. 1 sekcia B divízia 05 a 08 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 1893/2006 z 20. decembra 2006,
ktorým sa zavádza tatistická klasifikácia ekonomických
èinností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach tatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006)
v platnom znení.
28e
) Príloha è. 1 sekcia A divízia 02 skupina 02.2 nariadenia (ES)
è. 1893/2006 v platnom znení..

16. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Konsolidovanú úètovnú závierku zostavuje materská úètovná jednotka. Materská úètovná jednotka,
ktorá má povinnos zostavi konsolidovanú úètovnú
závierku, vyhotovuje konsolidovanú výroènú správu,
ktorej súèasou je aj konsolidovaná správa o platbe
pod¾a odsekov 19 a 20. Konsolidovaná úètovná závierka musí by overená audítorom a postup pod¾a § 20
ods. 3 sa na audítora vzahuje primerane..
17. V § 22 ods. 3 uvádzacia veta znie: Materskou úètovnou jednotkou sa na úèely tohto zákona rozumie úètovná jednotka, ktorá je obchodnou spoloènosou,
tátnym podnikom, drustvom alebo úètovnou jednotkou verejnej správy a má rozhodujúci vplyv v inej úètovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoloènosou, pri-
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èom materská úètovná jednotka má rozhodujúci vplyv,
ak.
18. V § 22 ods. 3 písm. c) sa slová ovláda úètovnú
jednotku nahrádzajú slovami vykonáva rozhodujúci
vplyv v inej úètovnej jednotke.
19. V § 22 ods. 3 písm. d) sa za slová úètovnom období vkladá slovo a a za slová úètovnou jednotkou
sa vkladá bodkoèiarka a slová toto sa neuplatòuje, ak
existuje iná, tretia strana disponujúca právami pod¾a
písmen a) a c).
20. V § 22 odsek 4 znie:
(4) Dcérska úètovná jednotka je úètovná jednotka,
v ktorej má materská úètovná jednotka rozhodujúci
vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom
svojich dcérskych úètovných jednotiek..
21. V § 22 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ktoré sú drané v súvislosti s poskytovaním pôièiek v rámci podnikate¾skej èinnosti, a to za
predpokladu, e hlasovacie práva sa uplatòujú v záujme osoby, ktorá poskytla zábezpeku.
22. V § 22 ods. 9 písmeno c) znie:
c) konsolidovaná úètovná závierka materskej úètovnej
jednotky uvedená v písmene a), konsolidovaná výroèná správa materskej úètovnej jednotky a správa
audítora sa zverejòujú pod¾a právne záväzných aktov Európskej únie,.
23. V § 22 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Materská úètovná jednotka nemá povinnos
zostavi konsolidovanú úètovnú závierku, ak ku dòu,
ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná úètovná závierka
a) na základe individuálnej úètovnej závierky materskej úètovnej jednotky a individuálnych úètovných
závierok vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek, nie sú splnené aspoò dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku materskej úètovnej jednotky a vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek je väèia ako 24 000 000 eur, prièom sumou
majetku sa na tento úèel rozumie suma majetku
zistená zo súvah v ocenení upravenom o poloky
pod¾a § 26 ods. 3,
2. èistý obrat materskej úètovnej jednotky a vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek je vyí
ako 48 000 000 eur,
3. priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov materskej úètovnej jednotky a vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek za úètovné obdobie
presiahol 250 zamestnancov, alebo
b) za konsolidovaný celok nie sú po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzahov medzi úètovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov splnené aspoò
dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku materskej úètovnej jednotky a vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek je väèia ako 20 000 000 eur, prièom sumou
majetku sa na tento úèel rozumie suma majetku
zistená zo súvah v ocenení upravenom o poloky
pod¾a § 26 ods. 3,
2. èistý obrat materskej úètovnej jednotky a vet-
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kých jej dcérskych úètovných jednotiek je vyí
ako 40 000 000 eur,
3. priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov materskej úètovnej jednotky a vetkých jej dcérskych úètovných jednotiek za úètovné obdobie
presiahol 250 zamestnancov.
(11) Oslobodenie pod¾a odseku 8 sa nevzahuje na
materskú úètovnú jednotku, ktorá emitovala cenné papiere a tieto cenné papiere boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu èlenského tátu alebo tátu Európskeho hospodárskeho priestoru a na materskú úètovnú jednotku, ak je subjektom verejného záujmu
alebo ak niektorá jej dcérska úètovná jednotka je subjektom verejného záujmu. Materská úètovná jednotka
prestane uplatòova oslobodenie od povinnosti zostavenia konsolidovanej úètovnej závierky od nasledujúceho úètovného obdobia, ak splní podmienky pod¾a odseku 10 dve po sebe idúce úètovné obdobia. Pri
posudzovaní podmienok oslobodenia od zostavenia
konsolidovanej úètovnej závierky pod¾a odseku 10 materská úètovná jednotka postupuje takto:
a) pri posúdení podmienok zahàòa len tie dcérske úètovné jednotky, ktoré nespåòajú podmienky pod¾a
odseku 13,
b) môe sa rozhodnú, èi bude posudzova podmienky
pod¾a odseku 10 písm. a) alebo odseku 10 písm. b)..
24. V § 22 odsek 13 znie:
(13) Materská úètovná jednotka nemá povinnos
zostavi konsolidovanú úètovnú závierku, ak ku dòu,
ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná úètovná
závierka, má len dcérske úètovné jednotky, ktoré spåòajú aspoò jednu z týchto podmienok:
a) existujú dlhodobé prekáky, ktoré závaným spôsobom bránia materskej úètovnej jednotke vo výkone
jej práv vo vzahu k majetku dcérskej úètovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej úètovnej jednotky,
b) údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej úètovnej závierky mono získa len za cenu neprimerane vysokých nákladov alebo s nadmerným omekaním, alebo
c) podiel v dcérskej úètovnej jednotke drí materská
úètovná jednotka len na úèel jeho predaja..
25. § 22 sa dopåòa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
(19) Úètovná jednotka pod¾a odseku 20, ktorá má
povinnos zostavi konsolidovanú úètovnú závierku,
zostavuje konsolidovanú správu o platbách, do ktorej
sa zahrnú len platby za èinnosti pod¾a § 20a ods. 1. Na
konsolidovanú správu o platbách sa § 20a a 20b vzahujú primerane.
(20) Materská úètovná jednotka sa povauje za úètovnú jednotku pôsobiacu v aobnom priemysle alebo
za úètovnú jednotku pôsobiacu v klèovaní prirodzených lesov, ak materská úètovná jednotka alebo jej
dcérska úètovná jednotka pôsobí v aobnom priemysle alebo v klèovaní prirodzených lesov..
26. § 22a vrátane nadpisu znie:
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§ 22a
Konsolidovaná úètovná závierka úètovnej jednotky
verejnej správy, konsolidovaná úètovná závierka
ústrednej správy a súhrnná úètovná závierka
verejnej správy
(1) Konsolidovanú úètovnú závierku úètovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly tátneho rozpoètu (ïalej len kapitola), obec alebo vyí
územný celok na základe individuálnych úètovných závierok
a) zriadených rozpoètových organizácií,
b) zriadených príspevkových organizácií,
c) dcérskych úètovných jednotiek pod¾a § 22 ods. 4,
d) právnických osôb s majetkovou úèasou tátu zaloených pod¾a osobitných predpisov,29b) alebo
e) tátnych fondov.29ba)
(2) Konsolidovanú úètovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za vetky kapitoly na základe
konsolidovaných úètovných závierok pod¾a odseku 1
zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly
nie je povinný zostavi konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a odseku 1, pouije sa ako základ na zostavenie
konsolidovanej úètovnej závierky ústrednej správy individuálna úètovná závierka správcu kapitoly.
(3) Súhrnnú úètovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej úètovnej
závierky ústrednej správy pod¾a odseku 2, konsolidovaných úètovných závierok úètovných jednotiek verejnej správy pod¾a odseku 1 a úètovných závierok
subjektov verejnej správy,5) ktoré nezostavujú konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a odseku 1.
(4) Konsolidovanú úètovnú závierku úètovnej jednotky verejnej správy a konsolidovanú úètovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.
(5) Úètovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej úètovnej závierky pod¾a odsekov 1 a 2 a úètovné jednotky
zahrnuté do súhrnnej úètovnej závierky verejnej správy pod¾a odseku 3 sú povinné poskytnú svoju individuálnu úètovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej úètovnej závierky
ústrednej správy a súhrnnej úètovnej závierky verejnej
správy v termíne a v truktúre urèenej úètovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú úètovnú závierku verejnej správy, okrem informácií a individuálnej úètovnej
závierky, ktorých obsahom sú utajované skutoènosti
pod¾a osobitného predpisu.29c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29ba znie:
29ba) § 5 zákona è. 523/2004 Z. z..

27. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 22b
Obsah výroènej správy a konsolidovanej výroènej
správy subjektov verejnej správy
(1) Úètovná jednotka, ktorou je správca kapitoly,
obec alebo vyí územný celok, ktorá musí ma úètovnú závierku overenú audítorom pod¾a § 19 alebo § 22a,
je povinná vyhotovova výroènú správu, ktorej súlad
s úètovnou závierkou zostavenou za to isté úètovné obdobie musí by overený audítorom.
(2) Ak má úètovná jednotka zostavujúca konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a § 22a ods. 1 povinnos
zostavi aj individuálnu výroènú správu, môe údaje
z individuálnej výroènej správy uvies v konsolidovanej
výroènej správe a individuálnu výroènú správu nemusí
zostavi ako samostatný dokument.
(3) Výroèná správa a konsolidovaná výroèná správa
obsahuje úètovnú závierku za úètovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výroèná správa, a správu audítora
k tejto úètovnej závierke a informácie najmä o
a) kapitole, obci, vyom územnom celku alebo o organizáciách konsolidovaného celku,
b) geografických údajoch, demografických údajoch,
histórii, pamiatkach a symboloch obce alebo o symboloch vyieho územného celku,
c) plnení úloh obce alebo vyieho územného celku
v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpeèenia, zdravotníctva, kultúry a hospodárstva,
d) plnení úloh ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov tátnej správy..
28. V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Schválenú úètovnú závierku alebo oznámenie
o dátume schválenia úètovnej závierky musí úètovná
jednotka uloi v registri najneskôr do jedného roka od
skonèenia úètovného obdobia, za ktoré sa úètovná závierka zostavuje..
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.
29. V § 23c ods. 5 sa za slovo týkajú vkladajú slová
alebo potvrdenie, e urèitý dokument nie je v registri
uloený.
30. V § 25 ods. 1 písmeno d) znie:
d) reálnou hodnotou pod¾a § 27 ods. 2
1. majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peòaných prostriedkov, cenín a poh¾adávok ocenených menovitými hodnotami,
2. majetok preradený z osobného vlastníctva do
podnikania okrem peòaných prostriedkov, cenín a poh¾adávok ocenených menovitými hodnotami,
3. nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v úètovníctve doteraz nezachytený,
4. majetok obstaraný verejným obstarávate¾om bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme
koncesie na stavebné práce pod¾a osobitného
predpisu,35aa).
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31. V § 25 ods. 1 písm. f) sa slová ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami ods. 2.
32. V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová ods. 2 písm. d)
nahrádzajú slovami ods. 1 písm. j).
33. V § 25 ods. 6 písmeno a) znie:
a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
a vetky zníenia tejto obstarávacej ceny,.
34. V § 25 ods. 6 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
35. § 25 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Úètovná jednotka ku dòu ocenenia pod¾a § 24
ods. 1 písm. a) a c) okrem cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. e) treom bode môe oceni cenné papiere a podiely urèené na predaj reálnou hodnotou pod¾a § 27 ods. 2..
36. § 27 znie:
§ 27
(1) Ku dòu ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c) sa jednotlivé zloky majetku alebo záväzkov
alebo súbor rovnorodých zloiek majetku alebo súbor
rovnorodých zloiek záväzkov oceòujú takto:
a) cenné papiere a podiely na základnom imaní reálnou
hodnotou okrem cenných papierov draných do
splatnosti, cenných papierov emitovaných úètovnou
jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoloènostiach, pre ktoré je úètovná jednotka
materskou úètovnou jednotkou alebo v ktorých má
úètovná jednotka podielovú úèas, okrem majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti pod¾a osobitného
predpisu37a) a podielov na základnom imaní obchodných spoloèností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku peciálneho podielového fondu alternatívnych investícií pod¾a
osobitného predpisu,37b)
b) deriváty reálnou hodnotou,
c) v obchodných spoloènostiach alebo v drustvách zanikajúcich bez likvidácie38) reálnou hodnotou,
d) reálnou hodnotou, ak sú zabezpeèené derivátmi na
zabezpeèenie ich reálnej hodnoty,
e) nehnute¾nosti v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností a nehnute¾nosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv úètovných jednotiek, ktoré sú poisovòami pod¾a osobitného
predpisu,19) reálnou hodnotou,
f) komodity trhovou cenou,
g) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou,
h) podielový list v majetku fondu35a) jeho podielom na
hodnote èistého majetku v príslunom fonde,
i) záväzky, ktoré sú súèasou portfólia finanèných nástrojov na obchodovanie reálnou hodnotou,
j) hodnotou zhotoveného diela koncesionárom pre verejného obstarávate¾a, za ktorú koncesionár nadobúda nehmotný majetok uvedený v § 25 ods. 1
písm. g).
(2) Na úèely tohto zákona sa reálnou hodnotou jed-
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notlivej zloky majetku alebo záväzkov alebo súboru
rovnorodých zloiek majetku alebo súboru rovnorodých zloiek záväzkov rozumie
a) trhová cena,
b) hodnota zistená oceòovacím modelom, ktorý vyuíva prevane informácie z operácií alebo z kotácií na
aktívnom trhu, ak nie je cena pod¾a písmena a) známa,
c) hodnota zistená oceòovacím modelom, ktorý vyuíva prevane informácie z operácií alebo z kotácií na
inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu
informácie, ktoré by bolo moné poui v oceòovacom modeli pod¾a písmena b), alebo
d) posudok znalca, ak pre oceòovanú poloku majetku
nie je moné zisti jeho reálnu hodnotu pod¾a písmen a) a c), alebo pre oceòovanú poloku majetku
nie je dostupný oceòovací model odhadujúci s postaèujúcou spo¾ahlivosou cenu majetku, za ktorú
by sa v danom èase predal, alebo jeho pouitie by vyadovalo od úètovnej jednotky vynaloenie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom
jeho pouitia pre kvalitu zobrazenia finanènej pozície úètovnej jednotky v úètovnej závierke.
(3) Trhová cena je
a) závereèná cena vyhlásená na burze v deò ocenenia
pod¾a § 24 ods. 1 za predpokladu, ak trh s prísluným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym
trhom, alebo
b) najpoèetnejia cena ponuky, alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deò ocenenia pod¾a § 24 ods. 1, ak nie je
moné poui ocenenie pod¾a písmena a); ak náklady
na dopravu kúpeného majetku z miesta jeho uloenia na úèely obchodovania na aktívnom trhu na
miesto jeho pouitia u kupujúceho nie sú zanedbate¾né, prirátajú sa k trhovej cene.
(4) Ak jednotlivý trh nezverejòuje závereèné ceny alebo iné ceny na òom realizované, pouijú sa kotácie cien
na òom alebo iné formy cenových ponúk, ak nemajú
formu kotácií, ak tento trh spåòa podmienky aktívneho
trhu pod¾a odseku 5 písm. a) a b).
(5) Aktívny trh je trh, na ktorom
a) sa obchoduje s majetkom pod¾a druhu majetku s podobnými vlastnosami za obdobných podmienok,
b) sú obvykle osoby ochotné kúpi alebo preda,
c) informácia o cenách je dostupná verejnosti.
(6) Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahranièných regulovaných verejných trhoch, rozumie sa trhovou cenou pod¾a odseku 3 písm. a) závereèná cena vyhlásená na
rozhodujúcom regulovanom trhu. Ak sa na rozhodujúcom regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenenia, v deò ocenenia neobchodovalo, rozumie
sa trhovou cenou pod¾a odseku 3 písm. a) najvyia
cena zo závereèných cien vyhlásená na zahranièných
regulovaných verejných trhoch, na ktorých je úètovnej
jednotke dostupná úèas na obchodovaní.
(7) Oceòovacie modely vychádzajú z
a) trhového prístupu, ktorý pouíva informácie vytvárané operáciami na trhu, ako napríklad
1. cenu podobného majetku dosiahnutú na aktív-
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nom trhu, prièom sa jeho cena upraví o vplyv charakteristík majetku, v ktorých a v akom rozsahu
sa líi od charakteristík oceòovaného majetku,
2. cenu majetku, s vývojom cien ktorého vývoj ceny
oceòovaného majetku vykazuje tatistickú závislos,
3. pri dlhovom majetku úrokovú sadzbu, výnosovú
krivku, rizikovú maru alebo ïalie zloky ocenenia podobného druhu dlhového nástroja, s podobnou splatnosou a podobným dlníkom,
b) výdavkového prístupu, ktorý vychádza z peòanej
sumy, ktorú by bolo potrebné vyda na obstaranie
majetku, ktorý by mal pre úètovnú jednotku porovnate¾ný prínos ako oceòovaný majetok, prièom tento
prístup sa pouíva najmä na ocenenie nefinanèného
majetku; zoh¾adòujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z h¾adiska jeho druhu
a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne
obstaral, vrátane maloobchodného trhu,
c) príjmového prístupu, napríklad model súèasnej
hodnoty, ktorý je zaloený na súèasnej hodnote budúcich peòaných príjmov z majetku a budúcich peòaných výdavkov na majetok, prièom diskontná
sadzba sa urèí ako vnútorná miera návratnosti poadovaná investormi pre daný druh majetku ku dòu
jeho ocenenia, ktorý nesie danú mieru rizika.
(8) Akcie a podiely v dcérskej úètovnej jednotke alebo
v úètovnej jednotke s podielovou úèasou sa môu oceòova metódou vlastného imania. Pri pouití metódy
vlastného imania sa hodnota akcií a podielov porovnáva s hodnotou zodpovedajúcou miere úèasti na vlastnom imaní v dcérskej úètovnej jednotke a v úètovnej
jednotke s podielovou úèasou a hodnota akcií a podielov sa upraví na hodnotu zodpovedajúcu miere
úèasti na vlastnom imaní v dcérskej úètovnej jednotke
a v úètovnej jednotke s podielovou úèasou. Ak úètovná
jednotka pouije túto metódu ocenenia, je povinná ju
poui na ocenenie vetkých takých akcií a podielov
a za predpokladu, e môe urèi ocenenie metódou
vlastného imania. Úètovná jednotka, v ktorej má iná
úètovná jednotka podielovú úèas, poskytuje informácie o aktuálnej truktúre svojho vlastného imania v takom èase, aby úètovná jednotka mohla oceni akcie
a podiely metódou vlastného imania.
(9) Pri dlhových cenných papieroch a iných úroèených poh¾adávkach sa ich ocenenie odo dòa vyrovnania ich nákupu do dòa ich splatnosti alebo ich prevodu
na inú osobu zvyuje o prirastený dohodnutý úrok
a zniuje o splátku istiny a splátku úroku. Pri dlhových
cenných papieroch emitovaných úètovnou jednotkou
a iných úroèených záväzkoch sa ich ocenenie odo dòa
ich prvotného zaúètovania do dòa splatnosti alebo ich
postúpenia na inú osobu zvyuje o prirastený dohodnutý úrok a zniuje o splátku istiny a splátku úroku.
(10) Úètovná jednotka, ktorá ku dòu ocenenia pod¾a
§ 24 ods. 1 písm. a) neoceòuje cenné papiere a podiely
pod¾a § 25 ods. 8 reálnou hodnotou, neoceòuje tieto
cenné papiere a podiely reálnou hodnotou ani ku dòu
ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) a c).
(11) Mikro úètovná jednotka, úètovná jednotka, ktorá
nie je zaloená alebo zriadená na úèel podnikania a úè-
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tovná jednotka, ktorá úètuje v sústave jednoduchého
úètovníctva, ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná
závierka, neoceòuje majetok a záväzky reálnou hodnotou okrem majetku a záväzkov pod¾a odseku 1 písm. c)
a neoceòuje majetok metódou vlastného imania pod¾a
odseku 8.

dovanú správu o platbách prvýkrát za hospodársky
rok, ktorý zaèína v priebehu roka 2016.

(12) Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dòu ocenenia
nevykoná, ak nie je moné spo¾ahlivo urèi reálnu hodnotu..

(4) Ustanovenie § 28 ods. 4 v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa pouije na goodwill a aktivované náklady na vývoj obstarané od 1. januára 2016..

Poznámka pod èiarou k odkazu 39 sa vypúa.
37. V § 28 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: Ak sa
nedá ivotnos goodwillu a aktivovaných nákladov na
vývoj spo¾ahlivo odhadnú, musí ich úètovná jednotka
odpísa najneskôr do piatich rokov od ich obstarania.
Ak neboli aktivované náklady na vývoj úplne odpísané,
môe úètovná jednotka rozdeli zisk, ak úhrnná výka
rezervných fondov a iných zloiek vlastného imania,
ktoré sú k dispozícii na vyplácanie, je vyia ako celková výka neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj..
38. V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:
a) neviedla úètovníctvo pod¾a § 4 ods. 1 alebo nezostavila úètovnú závierku pod¾a § 6 ods. 4,.
39. V § 38 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) poruila ustanovenie § 11 ods. 3..
40. V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová do 1 000 000 nahrádzajú slovami a o) do 3 000 000.
41. Za § 39k sa vkladajú § 39l a 39m, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 39l
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2015
(1) Ustanovenie § 2 ods. 10 v znení úèinnom od 1.
júla 2015 sa prvýkrát pouije v úètovnom období, ktoré
konèí najskôr 31. decembra 2015. Ak úètovná jednotka, ktorej úètovné obdobie zaèína po 1. januári 2015,
zostavuje mimoriadnu úètovnú závierku, pouije prvýkrát ustanovenie § 2 ods. 10 v znení úèinnom od 1. júla
2015 pri jej zostavovaní po 30. júni 2015.
(2) Na konanie pod¾a § 38 zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1. júlom 2015 sa vzahujú predpisy úèinné do 30. júna 2015.
§ 39m
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Úètovná jednotka, ktorá má úètovné obdobie hospodársky rok, oceòuje majetok pod¾a § 25 ods. 1
písm. d) a majetok a záväzky pod¾a § 27 v znení úèinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v hospodárskom
roku, ktorý zaèína v priebehu roka 2016.
(2) Úètovná jednotka, ktorá má úètovné obdobie hospodársky rok, vyhotovuje výroènú správu, správu
o platbách, konsolidovanú výroènú správu a konsoli-

(3) Materská úètovná jednotka zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a § 22 v znení úèinnom od
1. januára 2016 prvýkrát za hospodársky rok, ktorý zaèína v priebehu roka 2016.

42. Príloha sa dopåòa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení
smernica 2013/34/EÚ, pokia¾ ide o zverejòovanie nefinanèných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými ve¾kými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014).
13. Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra
2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o roèných úètovných závierkach, konsolidovaných úètovných
závierkach a súvisiacich správach urèitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej
republiky (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014)..
Èl. II
Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 386/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 381/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012
Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z. a zákona è. 374/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa vypúa písmeno j).
2. V § 2a sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
3. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmená p) a zd) sa oznaèujú ako písmená o) a zc).
4. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno v).
Doterajie písmená w) a zc) sa oznaèujú ako písmená v) a zb).
5. V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová písm. o), p) a r)
nahrádzajú slovami písm. o) a q).
6. V § 6 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová rozpoètových organizácií vyieho územného celku, príspevkových organizácií vyieho územného celku,.
7. V § 6 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
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8. V § 6 ods. 6 písm. b) sa slovo x) nahrádza slovom v).
9. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
10. V § 12 odsek 7 znie:
(7) Limit zostatku finanèných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodriavania limitu zostatku finanèných prostriedkov v hotovosti
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..
11. V § 13 ods. 1 sa vypúajú slová a správcovi majetku tátu za poruenie povinností pod¾a § 22.
12. § 22 sa vypúa.
13. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
§ 24a
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisuje stav majetku tátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku
tátu tátnej pokladnici v znení vyhláky è. 493/2004
Z. z., vyhláky è. 367/2005 Z. z., vyhláky è. 414/2006
Z. z., vyhláky è. 224/2008 Z. z., vyhláky è. 218/2010
Z. z. a vyhláky è. 221/2012 Z. z..
Èl. III
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona
è. 381/2013 Z. z., zákona è. 218/2014 Z. z., zákona
è. 323/2014 Z. z. a zákona è. 54/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 9b ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak odberate¾ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín
prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhí ako desa
dní nasledujúcich po dni pripísania peòaných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok,
lehota pod¾a prvej vety sa nepouije; termín prevzatia
kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok elektronicky oznámi finanèné riadite¾stvo po dohode s odberate¾om kontrolných známok..
Èl. IV
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009

Strana 1565

Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona è. 508/2010
Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 135/2013
Z. z. a zákona è. 207/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 61 ods. 2 druhá veta znie: Ak odsek 3 neustanovuje inak, na vymáhanie pod¾a odseku 1 a na úkony
súvisiace s vymáhaním sa primerane pouije osobitný
predpis.63).
2. § 61 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Exekuèným titulom, na podklade ktorého mono
zaèa colné exekuèné konanie, je vykonate¾né rozhodnutie, ktorým boli vymerané alebo uloené colný dlh,
pokuty alebo iné platby vymerané a uloené pod¾a colných predpisov..
Èl. V
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona è. 494/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 361/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z. a zákon
è. 35/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. i) sa za slová poskytnutie sluby vkladá èiarka a slová okrem platby prijatej bezhotovostne
prevodom na úèet podnikate¾a.
2. V § 3 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
3. V § 4 sa vypúa odsek 10.
4. § 4b vrátane nadpisu znie:
§ 4b
Konanie o certifikácii
(1) Konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava.
(2) Konanie o certifikácii zaèína na základe iadosti
výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registraènej pokladnice dòom jej doruèenia Colnému
úradu Bratislava. iados sa predkladá na tlaèive, ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo a uverejní ho na
svojom webovom sídle. iados obsahuje
a) ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikate¾a, daòové identifikaèné èíslo, ak nie je platite¾om dane
z pridanej hodnoty, identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo,
meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikaèné èíslo organizácie, daòové
identifikaèné èíslo, ak nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, identifikaèné èíslo pre daò z pridanej
hodnoty, ak je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
c) prílohu, ktorou sú najmä doklady deklarujúce zhodu elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu s vlastným registraèným
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programom s technickými poiadavkami pod¾a osobitného predpisu,11) výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia, výrobná dokumentácia, zdrojové kódy, dokumentácia vlastného registraèného
programu, pouívate¾ský a servisný manuál.
(3) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej
registraènej pokladnice je povinný k iadosti pod¾a odseku 2 predloi aj vzorový model elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu
s vlastným registraèným programom.
(4) Colný úrad Bratislava je oprávnený výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registraènej
pokladnice vyzva aj na predloenie ïalích dokladov
a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia poiadaviek na elektronickú registraènú pokladnicu alebo fiskálnu tlaèiareò spolu s vlastným registraèným
programom pod¾a § 4 ods. 2 a 4.
(5) Vzorový model elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu s vlastným registraèným programom sa Colnému úradu Bratislava
poskytne poèas celej doby výroby elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu
s vlastným registraèným programom a desa rokov bezprostredne nasledujúcich po skonèení výroby elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne
spolu s vlastným registraèným programom. Výrobca,
dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej
pokladnice je povinný na výzvu Colného úradu Bratislava v lehote, ktorá nesmie by kratia ako 30 dní, vymeni vzorový model elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu s vlastným
registraèným programom, v ktorého prospech bolo rozhodnutie o certifikácii vydané, za rovnaký model alebo
poskytnú ïalí rovnaký model bez náhrady.
(6) Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad
Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu
z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických poiadaviek ustanovených osobitným
predpisom,11) prièom fiskálna tlaèiareò spolu s vlastným registraèným programom môe by certifikovaná
v rámci elektronickej registraènej pokladnice pod¾a § 2
písm. a) druhého bodu ako celok alebo ako samostatné
elektronické registraèné zariadenie.
(7) Colný úrad Bratislava po posúdení predloených
dokladov a vecí a overení splnenia poiadaviek na elektronickú registraènú pokladnicu alebo fiskálnu tlaèiareò spolu s vlastným registraèným programom pod¾a
§ 4 ods. 2 a 4 vydá rozhodnutie o certifikácii. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii sa uvedie nezamenite¾ne
druhové a typové oznaèenie elektronickej registraènej
pokladnice alebo druhové a typové oznaèenie fiskálnej
tlaèiarne spolu s verziou vlastného registraèného programu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je moné poda
odvolanie.
(8) Ak elektronická registraèná pokladnica alebo fiskálna tlaèiareò spolu s vlastným registraèným programom nespåòa niektorú z poiadaviek pod¾a § 4 ods. 2
a 4 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej pokladnice nepredloí na výzvu
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Colného úradu Bratislava vetky doklady alebo veci
pod¾a odsekov 2 a 4, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia poiadaviek na elektronickú registraènú
pokladnicu alebo fiskálnu tlaèiareò spolu s vlastným
registraèným programom pod¾a § 4 ods. 2 a 4, Colný
úrad Bratislava vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie.
(9) Colný úrad Bratislava je povinný o iadosti pod¾a
odseku 2 rozhodnú do 90 dní od zaèatia konania o certifikácii; túto lehotu môe v odôvodnených prípadoch
odvolací orgán rozhodnutím predåi o 30 dní.
(10) Odvolacím orgánom je finanèné riadite¾stvo; ak
ide o rozhodnutie finanèného riadite¾stva, je odvolacím
orgánom prezident finanènej správy, ktorý rozhoduje
na základe návrhu ním urèenej osobitnej komisie.
(11) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môe z vlastného alebo iného podnetu preskúma finanèné riadite¾stvo; ak ide o rozhodnutie finanèného riadite¾stva,
prezident finanènej správy na základe návrhu ním urèenej osobitnej komisie. Finanèné riadite¾stvo nemôe
mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrui alebo
zmeni po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(12) Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote
troch mesiacov odo dòa, keï sa úèastník konania preukázate¾ne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.
(13) Konaniu o certifikácii podlieha aj akáko¾vek
zmena elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu s vlastným registraèným programom, ktorá má vplyv na splnenie poiadaviek na elektronickú registraènú pokladnicu alebo fiskálnu
tlaèiareò spolu s vlastným registraèným programom
pod¾a § 4 ods. 2 a 4.
(14) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej
registraènej pokladnice je povinný vyrába, dováa
alebo uvádza na trh len takú elektronickú registraènú
pokladnicu alebo fiskálnu tlaèiareò spolu s vlastným
registraèným programom, ktorá je totoná so vzorovým
modelom elektronickej registraènej pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne spolu s vlastným registraèným
programom poskytnutými Colnému úradu Bratislava,
ktorých druhové a typové oznaèenie a verzia vlastného
registraèného programu sú uvedené v rozhodnutí
o certifikácii.
(15) Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej pokladnice poruí povinnos pod¾a
odseku 5 poslednej vety alebo odseku 14, Colný úrad
Bratislava rozhodnutie o certifikácii zruí. Colný úrad
Bratislava rozhodnutie o certifikácii nezruí, ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej
pokladnice hodnoverne preukáe, e nemôe splni povinnos pod¾a odseku 5 poslednej vety.
(16) Ak Colný úrad Bratislava zruí rozhodnutie
o certifikácii, oznámi to finanènému riadite¾stvu a finanèné riadite¾stvo je povinné o tejto skutoènosti bez
zbytoèného odkladu písomne informova podnikate¾a..
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5. § 7a vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Pridelenie kódu
virtuálnej registraènej pokladnice a zaèatie
pouívania virtuálnej registraènej pokladnice
(1) Na úèely pridelenia kódu virtuálnej registraènej
pokladnice podnikate¾ predloí písomnú iados na
ktorýko¾vek daòový úrad; ak sa iados podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme
pod¾a osobitného predpisu.19) iados obsahuje najmä
identifikaèné údaje pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) prvého alebo druhého bodu. Po overení údajov daòový úrad bez
zbytoèného odkladu pridelí kód virtuálnej registraènej
pokladnice a spolu s prihlasovacími údajmi ho doruèí
podnikate¾ovi.
(2) Ak má iados nedostatky, vyzve daòový úrad
podnikate¾a, aby ich pod¾a jeho pokynu v urèenej lehote odstránil. Súèasne podnikate¾a pouèí, e ak nedostatky v lehote urèenej daòovým úradom neodstráni,
kód virtuálnej registraènej pokladnice daòový úrad nepridelí.
(3) Podnikate¾ je povinný oznámi daòovému úradu
zmenu predajného miesta, ak je odliné od miesta podnikania alebo sídla v lehote pod¾a osobitného
predpisu14) na úèel vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daòového úradu..
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov..

7. V § 15 ods. 5 sa slová § 4 ods. 10 nahrádzajú slovami § 4b ods. 16.
8. V § 15a odseky 1 a 2 znejú:
(1) Podnikate¾ je povinný písomne oznámi ukonèenie pouívania virtuálnej registraènej pokladnice ktorémuko¾vek daòovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukonèenia jej pouívania; ak sa
oznámenie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme pod¾a osobitného predpisu.19) Daòový úrad ukonèí pouívanie virtuálnej registraènej pokladnice bez zbytoèného odkladu.
(2) Daòový úrad ukonèí pouívanie virtuálnej registraènej pokladnice aj, ak
a) dôjde k výmazu podnikate¾a z obchodného registra
alebo z iného obdobného registra,
b) podnikate¾ oznámi stratu, zneuitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov alebo ak stratu, zneuitie
alebo odcudzenie zistí daòový úrad alebo colný
úrad; daòový úrad umoní podnikate¾ovi prístup
k údajom vo virtuálnej registraènej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov..
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12. V § 16a písm. ao) sa na konci pripájajú tieto slová: a 8..
13. § 16b sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Pokutu pod¾a odseku 3 poslednej vety nemono
uloi, ak uplynulo pä rokov od konca roka, v ktorom
dolo k porueniu tohto zákona..
14. V § 16c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Colný úrad Bratislava uloí pokutu za správny
delikt pod¾a § 16a písm. z) od 330 eur do 3 000 eur..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
15. V § 16c ods. 6 a 8 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 3.
16. V § 17 ods. 3 sa slová uloení pokút a pri ich vymáhaní nahrádzajú slovami sankciách a pri vymáhaní pokút.
17. § 17 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia
pokuty v splátkach, ú¾avu z pokuty alebo odpustenie
pokuty, zastupovanie a doruèovanie sa primerane
vzahuje osobitný predpis.19).
18. V prílohe è. 3 v èasti IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE sa
slová Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby nahrádzajú slovami Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daòové identifikaèné èíslo fyzickej osoby
alebo obchodné meno, sídlo a daòové identifikaèné èíslo právnickej osoby.
Èl. VI
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z. a zákona
è. 361/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 79 ods. 8 sa za slová mono poui na vkladajú slová úhradu a.
2. V § 89 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) exekuèný titul pod¾a osobitného predpisu.56a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 56a znie:

56a) § 61 ods. 3 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona
è. 130/2015 Z. z...

9. V § 16a písm. g) sa slová písm. zc) nahrádzajú
slovami písm. zd).

Èl. VII

10. V § 16a písm. x) sa slová § 10 ods. 1 alebo ods. 3
nahrádzajú slovami § 4 ods. 8, § 10 ods. 1 alebo ods. 3
alebo pod¾a § 15 ods. 4,.

Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 362/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z. a zákona è. 323/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:

11. V § 16a písm. ak) sa vypúajú slová a 4.
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V § 53 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak odberate¾ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín
prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhí ako desa
dní nasledujúcich po dni pripísania peòaných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok,
lehota pod¾a prvej vety sa nepouije; termín prevzatia
kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok elektronicky oznámi finanèné riadite¾stvo po dohode s odberate¾om kontrolných známok..
Èl. VIII
Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
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v znení zákona è. 214/2014 Z. z. a zákona è. 29/2015
Z. z. sa mení takto:
V § 60 ods. 10 druhej vete sa slová dòom nasledujúcim po dni, keï uplynie 18 mesiacov odo dòa zriadenia
elektronickej schránky" nahrádzajú slovami 1. augusta 2016 a v tretej vete sa slová uplynutím 18 mesiacov
odo dòa zriadenia elektronickej schránky" nahrádzajú
slovami 1. augustom 2016..
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015 okrem
èl. I bodov 1, 3 a 5, 9 a 13, 15 a 37 a § 39m v bode 41,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016 a èl. I
bodu 14, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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131
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003
Z. z., zákona è. 207/2004 Z. z., zákona è. 1/2005
Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 643/2007
Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
zákona è. 305/2013 Z. z. a zákona è. 495/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. l) druhom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo § 13a.
2. V § 2 písm. m) druhom bode sa slová prenasledovaniu, muèeniu, krutému, ne¾udskému alebo poniujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu nahrádzajú slovami prenasledovaniu z dôvodu uvedeného v § 8
písm. a) alebo vánemu bezpráviu.
3. V § 3 ods. 1 druhej vete na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: maloletý
musí by prítomný pri podávaní vyhlásenia..
4. V § 3 ods. 6 sa slová iadate¾ uvedený v odseku 2
písm. d) a g) do 24 hodín od prepustenia zo zariadenia
pre cudzincov pod¾a osobitného predpisu,6a) ústavného
zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby,
ústavu na výkon trestu odòatia slobody alebo zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádzajú slovami iadate¾ uvedený v odseku 2
písm. d) a f) do 24 hodín od prepustenia zo zariadenia
pre cudzincov pod¾a osobitného zákona,6a) z ústavného
zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby alebo z ústavu na výkon trestu odòatia slobody.
5. § 3 sa dopåòa odsekmi 9 a 11, ktoré znejú:
(9) Cudzinec, ktorý poiada o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom útvare, ktorý nie je prísluný na prijatie vyhlásenia pod¾a
odseku 2, sa na úèely poskytovania ubytovania, stravovania alebo stravného, základných hygienických potrieb, iných vecí, ktoré nevyhnutne potrebuje na preitie, a zdravotnej starostlivosti pod¾a tohto zákona
povauje poèas troch dní od podania takéhoto vyhlásenia za iadate¾a; policajný útvar o tejto skutoènosti informuje ministerstvo.
(10) Policajt zaradený na policajnom útvare uvedenom v odseku 2 alebo v odseku 8, ktorý vykonáva úkony pod¾a tohto zákona, musí by na túto èinnos vykolený.

(11) Policajný útvar uvedený v odseku 2 písm. a) a c)
umoní organizáciám a osobám poskytujúcim iadate¾om poradenstvo a konzultácie prístup k iadate¾om
nachádzajúcim sa na hranièných priechodoch alebo
v tranzitných priestoroch medzinárodného letiska; prístup týchto organizácií a osôb k iadate¾om je moný so
súhlasom prísluného policajného útvaru. Súhlas
mono odoprie, len ak je to nevyhnutné z dôvodov bezpeènosti, verejného poriadku alebo správy dotknutých
hranièných priechodov alebo tranzitných priestorov
medzinárodného letiska, ak sa tým prístup výrazne
neobmedzí alebo neznemoní. Ustanovenia osobitného
predpisu o ochrane civilného letectva nie sú týmto
dotknuté..
6. V § 4 ods. 2 druhej vete text za bodkoèiarkou znie:
pouèenie a informácie sa poskytujú v jazyku, o ktorom
sa odôvodnene predpokladá, e mu iadate¾ rozumie
a pod¾a moností písomne.
7. V § 5 ods. 1 sa slová § 3 ods. 2 písm. a), c) a g)
nahrádzajú slovami § 3 ods. 2 písm. a), c) a f).
8. V § 5 ods. 3 sa za slová naposledy umiestnený
vkladajú slová alebo ktoré vydalo preukaz iadate¾a.
9. § 5 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak je iadate¾om cudzinec, ktorý je umiestený
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ministerstvo vydá preukaz iadate¾a do troch
dní od zaèatia konania a bezodkladne ho zale tomuto
zariadeniu..
10. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo na iados iadate¾a alebo z dôvodov hodných osobitného zrete¾a zabezpeèí, ak je to
moné, pohovor a jeho tlmoèenie osobou rovnakého pohlavia, ako je iadate¾. Ministerstvo zabezpeèí vedenie
pohovoru osobou spôsobilou zoh¾adni osobné pomery
iadate¾a..
11. § 6 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Poverený zamestnanec ministerstva, ktorý vykonáva pohovor, umoní pred jeho skonèením zástupcovi
iadate¾a vyjadri sa k pohovoru; ak ide o maloletého
bez sprievodu, umoní opatrovníkovi poloi otázky
alebo uplatni pripomienky u poèas pohovoru..
12. V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak ide o maloletého bez sprievodu a nie je
to v jeho najlepom záujme.
13. V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
d) iadate¾ovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú
ochranu z dôvodu váneho bezprávia èlenský tát
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Európskej únie; to neplatí, ak Slovenská republika
súhlasila s premiestnením cudzinca na svoje územie,.
14. V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza
slovom alebo.
15. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ide o opakovanú iados o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle u právoplatne rozhodlo o tom,
e sa iados zamieta ako zjavne neopodstatnená,
neude¾uje sa azyl, odníma sa azyl, nepredluje sa
doplnková ochrana alebo sa zruuje doplnková
ochrana a od právoplatnosti rozhodnutia nedolo
k podstatnej zmene skutkového stavu; ministerstvo
môe rozhodnú, èi iados o udelenie azylu bola podaná výluène s cie¾om odvráti bezprostredne hroziaci výkon vyhostenia zo Slovenskej republiky..
16. V § 11 ods. 2 sa vypúa prvá veta.
17. § 11 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ministerstvo nerozhodne pod¾a odseku 1
písm. f), ak
a) iadate¾ bol vrátený na územie Slovenskej republiky
z dôvodu, e na konanie o udelenie azylu je prísluná
Slovenská republika,
b) v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa rozhodlo o zamietnutí iadosti o udelenie azylu ako
zjavne neopodstatnenej alebo o neudelení azylu
a toto rozhodnutie bolo doruèené pod¾a § 20a ods. 3
prvej vety a
c) proti rozhodnutiu pod¾a písmena b) nebol podaný
opravný prostriedok..
18. V § 12 ods. 1 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza slovom alebo.
19. V § 12 ods. 1 písm. b) sa èiarka na konci nahrádza bodkou a vypúa sa slovo alebo.
20. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
21. V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
d) zdôvodnil svoju iados o udelenie azylu zjavne nesúvislými, protireèivými, nepravdivými alebo nepravdepodobnými vyhláseniami, ktoré sú v rozpore
s dostatoène overenými informáciami o krajine pôvodu,.
22. V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:
g) ide o opakovanú iados o udelenie azylu a nemono
rozhodnú pod¾a § 11 ods. 1 písm. f) z dôvodu, e sa
podstatne zmenil skutkový stav,.
23. V § 12 ods. 2 sa vypúa písmeno j).
24. V § 12 ods. 3 sa za slovom neopodstatnená vypúa èiarka a slová okrem rozhodnutia pod¾a odseku 1 písm. c).
25. § 12 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ministerstvo nerozhodne pod¾a odseku 2
písm. g), ak
a) iadate¾ bol vrátený na územie Slovenskej republiky
z dôvodu, e na konanie o udelenie azylu je prísluná
Slovenská republika,
b) v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa roz-
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hodlo o zamietnutí iadosti o udelenie azylu ako
zjavne neopodstatnenej alebo o neudelení azylu
a toto rozhodnutie bolo doruèené pod¾a § 20a ods. 3
prvej vety a
c) proti rozhodnutiu pod¾a písmena b) nebol podaný
opravný prostriedok..
26. Za § 17a sa vkladajú § 17aa a 17ab, ktoré znejú:
§ 17aa
(1) Ministerstvo v rámci konania o udelenie azylu
v prvom stupni poskytne na poiadanie iadate¾ovi,
ktorý nemá zvoleného zástupcu, informácie týkajúce
sa jeho iadosti o udelenie azylu; informácie poskytne
iný poverený zamestnanec ministerstva, ako ten, ktorý
so iadate¾om vykonal pohovor pod¾a tohto zákona alebo ktorý posudzuje jeho iados o udelenie azylu.
(2) Ministerstvo poskytne informácie pod¾a odseku 1
maloletému bez sprievodu a jeho opatrovníkovi, ak nemajú zvoleného zástupcu, aj v konaní o odòatie azylu
alebo v konaní o zruenie doplnkovej ochrany.
§ 17ab
Ministerstvo v rámci konania o azyle osobitne postupuje voèi iadate¾om, ktorí potrebujú osobitné procesné záruky, ktoré boli zistené na základe individuálneho
posúdenia ich stavu; iadate¾om, ktorý potrebuje osobitné procesné záruky je cudzinec, ktorého spôsobilos
uíva práva a plni povinnosti vyplývajúce z tohto zákona je v dôsledku okolností jeho konkrétneho prípadu
obmedzená..
27. V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
a) sa iadate¾ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) alebo
iadate¾ pod¾a § 4 ods. 6 do troch dní od podania vyhlásenia, iadate¾ uvedený v § 3 ods. 2 písm. c) do
troch dní od skonèenia umiestnenia v prijímacom
centre pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) alebo iadate¾ uvedený v § 3 ods. 2 písm. d) a f) do troch dní od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov pod¾a osobitného zákona,6a) z ústavného zdravotníckeho zariadenia,
ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu
odòatia slobody bez závaných dôvodov nedostaví
do záchytného tábora,.
28. V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:
f) sa iadate¾ bez priepustky viac ako sedem dní zdriaval mimo azylového zariadenia alebo sa bez
súhlasu8e) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately viac ako sedem dní zdriaval
mimo tohto zariadenia,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8e znie:

8e) § 56 ods. 7 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

29. V § 19 ods. 1 písmeno i) znie:
i) iadate¾ nesplní povinnos spolupracova s ministerstvom pod¾a tohto zákona, najmä ak sa opakovane a bez ványch dôvodov nedostaví na pohovor, èím
znemoní posúdenie iadosti,.
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30. V § 19 odsek 4 znie:
(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania mono
poda rozklad na ministerstvo do siedmich dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia; rozklad vak nemono poda
proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 písm. c) a e) a k)
a odseku 2. Rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 1 písm. e) a k) a odseku 2 sa iba vyznaèí v spise..
31. V § 19a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ministerstvo zabezpeèí preklad dokumentov,
ktoré sú potrebné na posúdenie iadosti o udelenie azylu..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
32. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý znie:
§ 19c
(1) Ministerstvo zabezpeèí so súhlasom iadate¾a
jeho lekárske vyetrenie týkajúce sa príznakov prenasledovania alebo váneho bezprávia v minulosti, ak to
ministerstvo povauje za potrebné na posúdenie iadosti o udelenie azylu; ak vykonanie lekárskeho vyetrenia navrhne iadate¾, súhlas sa nevyaduje.
(2) Ak sa nevykoná lekárske vyetrenie pod¾a odseku 1, ministerstvo informuje iadate¾a, e si môe takéto lekárske vyetrenie zabezpeèi na vlastné náklady..
33. V § 20a sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, v ktorom je maloletý bez sprievodu umiestnený,
e) opatrovníkovi, ak sa pod¾a odseku 1 rozhodnutie doruèuje len zástupcovi alebo Centru právnej pomoci..
34. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odòatí azylu, o nepredåení doplnkovej ochrany
a o zruení doplnkovej ochrany mono poda opravný
prostriedok na súd10) do 30 dní od jeho doruèenia, ak
tvrtá veta neustanovuje inak. Podanie opravného
prostriedku proti rozhodnutiu o neudelení azylu, o odòatí azylu, o nepredåení doplnkovej ochrany a o zruení doplnkovej ochrany má odkladný úèinok, ak tretia
veta neustanovuje inak. Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o neudelení azylu pod¾a § 13
ods. 5, odòatí azylu pod¾a § 15 ods. 3 a 4 a zruení doplnkovej ochrany pod¾a § 15b ods. 1 písm. b) z dôvodu
pod¾a § 13c ods. 2 písm. d) alebo písm. e), ak bola doplnková ochrana poskytnutá na úèel zlúèenia rodiny,
nemá odkladný úèinok, ak súd na návrh nerozhodne
inak.11) Proti rozhodnutiu o udelení azylu, rozhodnutiu
o neudelení azylu v èasti o poskytnutí doplnkovej
ochrany a rozhodnutiu o predåení doplnkovej ochrany
nemono poda opravný prostriedok.
(2) Proti rozhodnutiu, ktorým bola iados o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne
neopodstatnená, mono poda opravný prostriedok na
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súd10) do 20 dní od jeho doruèenia. Podanie opravného
prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti
o udelenie azylu ako neprípustnej pod¾a § 11 ods. 1
písm. b) a o zamietnutí iadosti o udelenie azylu ako
zjavne neopodstatnenej pod¾a § 12 ods. 2 písm. a) má
odkladný úèinok. Podanie opravného prostriedku proti
rozhodnutiu o zamietnutí iadosti o udelenie azylu ako
neprípustnej pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), c) a f) a o zamietnutí iadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej pod¾a § 12 ods. 1 a ods. 2 písm. b) a i) nemá
odkladný úèinok, ak súd na návrh nerozhodne
inak.11).
35. V § 22 sa odsek 1 dopåòa druhou a treou vetou,
ktoré znejú: iadate¾ nie je oprávnený zdriava sa na
území Slovenskej republiky, ak ide o opakovanú iados o udelenie azylu a ministerstvo u v minulosti zamietlo iados o udelenie azylu pod¾a § 11 ods. 1
písm. f) alebo § 12 ods. 2 písm. g). iadate¾, ktorý proti
rozhodnutiu vydanému v konaní o azyle podá spolu
s opravným prostriedkom na súd aj návrh na odloenie
vykonate¾nosti napadnutého rozhodnutia, je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia súdu o takomto návrhu11) okrem prípadu, ak
ministerstvo zamietlo iados o udelenie azylu pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. f) a rozhodlo, e iados o udelenie azylu bola podaná výluène s cie¾om odvráti bezprostredne
hroziaci výkon vyhostenia zo Slovenskej republiky..
36. V § 23 ods. 6 text za bodkoèiarkou znie: vstupova do pracovnoprávneho vzahu je vak oprávnený, ak
sa nerozhodne právoplatne o jeho iadosti o udelenie
azylu do deviatich mesiacov od zaèatia konania, okrem
prípadu, ak podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v konaní o udelenie azylu nemá
odkladný úèinok a súd nerozhodne o odloení vykonate¾nosti rozhodnutia..
37. V § 23 ods. 7 prvej vete sa za slovo ministerstvo
vkladajú slová po vyhodnotení vetkých dostupných
informácií.
38. Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:
§ 23d
(1) Na iadate¾a, ktorý je maloletý bez sprievodu a je
umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, sa nevzahujú ustanovenia § 22
ods. 2 a 9, § 23 ods. 2 a 3, § 23 ods. 4 písm. b), c), j) a k),
§ 23 ods. 5 a § 23a.
(2) Ak je iadate¾om maloletý bez sprievodu, je povinný, ak mu v tom nebránia závané dôvody, dostavi sa
do pobytového tábora do troch dní od nadobudnutia plnoletosti; to neplatí, ak iadate¾ poiadal o zotrvanie
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pod¾a osobitného predpisu.13a) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi
ministerstvu podanie iadosti pod¾a prvej vety, ako aj
skutoènos, èi so iadate¾om uzavrie dohodu, ktorá
bude obsahova podmienky jeho zotrvania v tomto zariadení; èas od podania iadosti do oznámenia, ako aj
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èas, ktorý pod¾a dohody môe iadate¾ zotrva v zariadení, sa povauje za povolenie pobytu mimo pobytového tábora pod¾a § 22 ods. 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 53 ods. 7 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

39. Nadpis § 31 sa vypúa.
40. V § 31 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Ministerstvo konanie o poskytnutie doèasného
útoèiska cudzincovi pod¾a odseku 2 alebo konanie
o zruenie doèasného útoèiska zastaví, ak
a) cudzinec vzal svoju iados spä,
b) cudzinec opustil územie Slovenskej republiky,
c) cudzinec alebo odídenec v priebehu konania zomrel,
d) cudzinec poiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území Slovenskej republiky udelil prechodný pobyt6a) alebo trvalý pobyt,6a)
e) dôvod na konanie zaèaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, e nebol dôvod na také konanie.
(6) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a odseku 5 mono poda rozklad na ministerstvo do siedmich dní odo dòa jeho doruèenia; rozklad vak nemono poda proti rozhodnutiu pod¾a odseku 5 písm. a), c)
a e). Rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 5
písm. c) a e) sa iba vyznaèí v spise..

Èiastka 40

bytu v azylovom zariadení podmienky na vo¾noèasové
aktivity, najmä na kultúrne a portové vyitie a podmienky na získanie zruèností a vedomostí, ktoré u¾ahèia ich budúce uplatnenie v spoloènosti.
(4) Osoby, ktoré pracujú v azylových zariadeniach
s cudzincami, musia by vykolené a pod¾a potreby prekolené, najmä s oh¾adom na potreby zranite¾ných
osôb..
44. V § 46c ods. 1 sa za slová ak súd vkladajú slová
na návrh.
45. Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý znie:
§ 47b
Kadý, kto nájde doklad o oprávnení na poskytnutie
zdravotnej starostlivosti vydaný pod¾a tohto zákona, je
povinný bezodkladne ho odovzda policajtovi alebo
obecnému úradu, ktorý zabezpeèí jeho odovzdanie ministerstvu..
46. V § 52 ods. 1 druhej vete sa za slovo moci vkladá
èiarka a slová fyzickou osobou a právnickou osobou.
47. Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54d

41. V § 31 ods. 9 sa za slovo útoèiska vkladajú slová
a konanie o zruenie doèasného útoèiska.

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 20. júla 2015

42. V § 34 ods. 1 sa slová siedmich dní nahrádzajú
slovami 15 dní.

Konanie o azyle zaèaté a neskonèené pred 20. júlom
2015, v ktorom bolo vydané rozhodnutie v prvom stupni o zastavení konania pod¾a § 19 ods. 1 písm. i) úèinného do 19. júla 2015, sa dokonèí pod¾a ustanovení tohto
zákona úèinných do 19. júla 2015..

43. § 39 znie:
§ 39
(1) Ministerstvo vytvára v azylových zariadeniach
vhodné podmienky na ubytovanie cudzincov a starostlivos o nich, pritom zoh¾adòuje osobitné potreby zranite¾ných osôb zistené na základe individuálneho posúdenia ich stavu; vhodnými podmienkami sa rozumie
aj prijímanie primeraných opatrení na zabránenie útokom a násiliu, ako aj poskytnutie ochrany obetiam obchodovania s ¾uïmi. Zranite¾nými osobami sa na úèely
tohto ustanovenia rozumejú najmä maloleté osoby,
zdravotne postihnuté osoby, starie osoby, tehotné
eny, osamelí rodièia s maloletými demi, obete obchodovania s ¾uïmi, osoby so závaným ochorením, osoby
s duevnou poruchou a osoby, ktoré boli podrobené
muèeniu, znásilneniu alebo iným závaným formám
psychického násilia, fyzického násilia alebo sexuálneho násilia.
(2) Ministerstvo pri umiestòovaní cudzinca v azylovom zariadení prihliada na jeho vek, zdravotný stav,
príbuzenské vzahy a náboenské, etnické alebo národnostné osobitosti. Osobitne sa umiestòujú mui
a eny, pritom sa prihliada na rodinné vzahy. Premiestòovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia do
druhého azylového zariadenia sa uskutoèòuje len v nevyhnutných prípadoch.
(3) Ministerstvo vytvára pre cudzincov poèas ich po-

48. V prílohe è. 5 sa vypúa druhý a tretí bod.
Doterají tvrtý bod sa oznaèuje ako druhý bod.
49. Príloha è. 5 sa dopåòa tretím a tvrtým bodom,
ktoré znejú:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoloèných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej
ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180,
29. 6. 2013).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie iadate¾ov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 180, 29. 6. 2013)..
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
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è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z, zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z., zákona
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 353/2014 Z. z., zákona è. 73/2015 Z. z. a zákona
è. 78/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 129 ods. 1 sa slová ak listina nebola vetkým
úèastníkom nahrádzajú slovami ak listina bola vetkým úèastníkom.
2. V § 246c ods. 2 sa za slová v jazyku, o ktorom sa
vkladá slovo odôvodnene.
3. V § 250q sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia vo
veci azylu a doplnkovej ochrany je pre súd rozhodujúci
skutkový stav v èase vyhlásenia rozhodnutia alebo vydania rozhodnutia..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
4. V § 250q ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Vo veci azylu a doplnkovej ochrany
zruí súd rozhodnutie správneho orgánu a vráti vec na
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ïalie konanie aj vtedy, ak po preskúmaní rozhodnutia
dospel k záveru, e od vydania rozhodnutia správnym
orgánom sa podstatne zmenili okolnosti veci..
5. Príloha sa dopåòa tretím a tvrtým bodom, ktoré
znejú:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoloèných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej
ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180,
29. 6. 2013).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie iadate¾ov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 180, 29. 6. 2013)..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 265/2005 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 250/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 15 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej
moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní
pod¾a tohto zákona sa vykonávajú výluène v listinnej
podobe..
Èl. IV
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 568/2008 Z. z., zákona è. 266/2010 Z. z., zákona è. 181/2014 Z. z. a zákona 54/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Doterají text § 33 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej
moci, fyzickými osobami a právnickými osobami pod¾a
tohto zákona sa vykonávajú výluène v listinnej podobe,
ak tento zákon neustanovuje inak..
Èl. V
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona è. 215/2008 Z. z., zákona è. 466/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 180/2011 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona
è. 219/2014 Z. z. a zákona è. 310/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 25 ods. 3 sa vypúajú slová alebo v zariadení
zriadenom pod¾a osobitných predpisov,27).
2. V § 29 ods. 1 písm. d) sa za slovom sprievodu vypúa èiarka a vypúajú sa slová a zabezpeèuje jeho
umiestnenie do prísluného azylového zariadenia27).
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3. V § 29 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) zabezpeèuje umiestnenie maloletého bez sprievodu
do zariadenia pod¾a tohto zákona a plní úlohy pod¾a
osobitného predpisu,27)
f) spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre
migráciu pri zabezpeèovaní návratu maloletého bez
sprievodu do krajiny pôvodu alebo pri zabezpeèovaní vycestovania maloletého bez sprievodu do tretej
krajiny, ak maloletý bez sprievodu o takýto návrat
alebo vycestovanie prejavil záujem..
4. V § 50 ods. 1 sa slová § 49 ods. 4, § 52 nahrádzajú slovami § 49, 51.
5. V § 50 ods. 2 sa slová predbeného opatrenia nahrádzajú slovami rozhodnutia súdu.
6. V § 50 ods. 4 sa vypúa èiarka a slová ak je to
vhodné a úèelné pre rozvoj dieaa sa nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu40).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:

40) § 146 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. § 50 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Detský domov pre maloletých bez sprievodu
utvára podmienky na vykonanie pohovoru s maloletým
bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho úèas v tomto
konaní.27).
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10. V § 59 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
11. § 59 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak sa výkon rozhodnutia súdu, ktorým bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu,
skonèí dosiahnutím plnoletosti,
a) nevzahujú sa ustanovenia tohto zákona o mladých
dospelých v detskom domove na mladého dospelého, ak má na území Slovenskej republiky tolerovaný
pobyt z iného dôvodu ako z dôvodu, e to vyaduje
repektovanie jeho súkromného a rodinného ivota
a v detskom domove je umiestnený aj súrodenec
mladého dospelého, alebo e je obeou obchodovania s ¾uïmi, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
b) vzahujú sa ustanovenia o mladých dospelých v detskom domove aj na mladého dospelého poèas
1. posudzovania iadosti o udelenie azylu,
2. posudzovania iadosti o udelenie tolerovaného
pobytu alebo
3. lehoty urèenej na rozhodnutie sa o spolupráci
s orgánmi èinnými v trestnom konaní pri objasòovaní trestného èinu súvisiaceho s obchodovaním
s ¾uïmi..
12. V § 66 ods. 4 sa za slová písm. f) vkladajú slová
a ods. 2 písm. c) a vypúajú sa slová maloletého bez
sprievodu a.

8. § 56 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Detský domov utvára podmienky na stretnutie
maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre
uteèencov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu
na úèely postupu pod¾a osobitného predpisu27) a na
úèely zabezpeèovania právneho poradenstva pod¾a
§ 29 ods. 4 písm. a). Ustanovenia odsekov 1 a 8, 10 a 11
sa na maloletých bez sprievodu vzahujú primerane..

13. V § 73 ods. 2 písm. e) treom bode sa za slovo obchodovania,9a) vkladajú slová alebo pri vyhodnocovaní situácie maloletého bez sprievodu a pri vo¾be a uplatòovaní opatrení pre maloletého bez sprievodu.

9. V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak je diea iadate¾om o udelenie azylu, detský domov je povinný oznámi
túto skutoènos aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky..

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..

14. Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý znie:
§ 97a

15. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 305/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoloèných konaniach o poskytovaní
a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie iadate¾ov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013)..
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Èl. VI
Zákon è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
( ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z., v znení zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 495/2013 Z. z. a zákona
è. 307/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo vyhostení vkladá èiarka a slová
v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny
alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie azylu.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 77 a 100 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo vyhostení vkladá
èiarka a slová v konaní o zaistení tátneho prísluníka
tretej krajiny, v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie
azylu.
4. V § 3 ods. 2 sa za slovo vyhostení vkladá èiarka
a slová v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie
azylu.
5. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo vyhostení vkladá
èiarka a slová konaním o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny a konaním o zaistení iadate¾a o udelenie azylu.
6. Nadpis § 24c znie: Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení tátneho
prísluníka tretej krajiny a v konaní o zaistení iadate¾a
o udelenie azylu.
7. V § 24c ods. 1 úvodnej vete sa za slovo vyhostení,
vkladajú slová v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a
o udelenie azylu,.
8. V § 24c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo iadate¾om o udelenie azylu na území Slovenskej republiky19b).
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:

19b) § 2 ods. 4 zákona è. 404/2011 Z. z..

10. V § 24c ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: rozhodnutie o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny alebo rozhodnutie o zaistení iadate¾a o udelenie azylu..
11. V § 24c odsek 2 znie:
(2) iados o poskytnutie právnej pomoci v konaní
o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie azylu iadate¾ podáva v centre,
na policajnom útvare, kde je tátny prísluník tretej
krajiny predvedený, alebo v zariadení,19c) kde je tátny
prísluník tretej krajiny alebo iadate¾ o udelenie azylu
zaistený. Ak bola iados podaná na policajnom útvare
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alebo v zariadení, policajný útvar alebo zariadenie sú
povinné iados bezodkladne doruèi centru spolu
s rozhodnutím pod¾a odseku 1 písm. e). Ak nie je splnená podmienka pod¾a odseku 1 písm. e), policajný útvar
alebo zariadenie oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, e mu rozumie, e toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci;
v takom prípade policajný útvar alebo zariadenie centru iados nedoruèuje. Ak bola iados podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje prísluný
policajný útvar, ktorý vydal rozhodnutie pod¾a odseku 1 písm. e); ak je tátny prísluník tretej krajiny alebo iadate¾ o udelenie azylu zaistený, informuje aj zariadenie, v ktorom je umiestnený..
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 19c znie:

19c) § 88 ods. 5 zákona è. 404/2011 Z. z..

13. V § 24c ods. 3 sa za slová v konaní o administratívnom vyhostení vkladá èiarka a slová v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie azylu a slová
konania o administratívnom vyhostení, sa nahrádzajú slovami konania pod¾a prvej vety.
14. V § 24c ods. 8 sa za slovo vyhostení vkladá èiarka a slová v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie
azylu.
15. V § 24d sa slová v azylových veciach a v konaní
o administratívnom vyhostení nahrádzajú slovami
v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo v konaní o zaistení iadate¾a o udelenie
azylu.
16. V § 26 písm. e) sa vypúajú slová v konaní o administratívnom vyhostení.
17. V prílohe sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí bod sa oznaèuje ako druhý bod.
18. Príloha sa dopåòa tretím a tvrtým bodom, ktoré
znejú:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoloèných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej
ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L180,
29. 6. 2013).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie iadate¾ov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L180,
29. 6. 2013)..
Èl. VII
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z. a zákona
è. 495/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na povolenie vstupu tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý nespåòa niektorú podmienku alebo
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viacero podmienok na vstup v súlade s osobitným predpisom,21a) je prísluné ministerstvo vnútra..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Èl. 5 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) è. 562/2006..

2. V § 12 sa vypúajú odseky 2 a 4.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) § 21b zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 495/2013 Z. z..

4. V § 23 ods. 4 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odseku 2.
5. Poznámky pod èiarou k odkazom 48 a 49 znejú:

48) § 23a ods. 1 písm. w) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z.
49
) § 23a ods. 1 písm. z) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z..

6. V § 32 odsek 4 znie:
(4) Doklad o zabezpeèení ubytovania tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje
pre významného zahranièného investora v Slovenskej
republike, osvedèenie o ivnostenskom oprávnení, doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie, medzinárodná zmluva pod¾a odseku 5 písm. j) a doklad pod¾a
odseku 5 písm. b), c), o), q) a r) môu by starie ako 90
dní. Ustanovenie predchádzajúcej vety vo vzahu k dokladu o zabezpeèení ubytovania sa vzahuje aj na manela a diea tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
zastupuje alebo pracuje pre významného zahranièného investora v Slovenskej republike..
7. V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Lehotu na predloenie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
môe policajný útvar na iados tátneho prísluníka
tretej krajiny predåi o 60 dní..
8. V § 34 ods. 3 písm. a) sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak skutoènosti preukázané dokladom pod¾a § 32 ods. 5 zostali
nezmenené,.
9. V § 34 ods. 10 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: a 5 a v druhej vete sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
10. V § 34 ods. 11 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
11. V § 34 ods. 12 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
12. V § 34 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ako aj samosprávnemu kraju a obci pod¾a miesta prechodného pobytu..
13. V § 40 ods. 5 písm. b) sa za slovo predpisu vkladá
bodkoèiarka a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
tento doklad priloil k iadosti o vydanie modrej karty.
14. V § 44 ods. 2 tvrtá veta znie: Záznam sa vyhotoví
v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí by podpísaný iadate¾om; ak pohovor nebol vykonaný v tátnom
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jazyku, zastupite¾ský úrad vyhotoví preklad záznamu
do tátneho jazyka a opatrí ho osvedèovacou dolokou
zastupite¾ského úradu..
15. V § 46 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo dieaom mladím ako 18 rokov zvereným
do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej
krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený èas.
16. V § 46 ods. 2 písm. e) sa za slová písm. a) vkladajú slová alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako
maloletý bez sprievodu.
17. V § 46 ods. 3 písm. c) sa slová ostatní rodinní
prísluníci nahrádzajú slovom súrodenci.
18. V § 47 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) skutoènos uvedenú v § 46 ods. 1 písm. b)..
19. V § 59 ods. 1 piata a iesta veta znejú: Za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda iados o udelenie tolerovaného pobytu alebo predåenie tolerovaného pobytu, môe poda
iados rodinný prísluník tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo ním splnomocnená osoba, ak na území
Slovenskej republiky tátny prísluník tretej krajiny
nemá rodinného prísluníka. Za maloletého bez sprievodu, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a nemá ustanoveného
opatrovníka, môe poda iados orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately..
20. V § 59 odsek 2 znie:
(2) Policajný útvar iados o udelenie tolerovaného
pobytu neprijme, ak je tátny prísluník tretej krajiny
v konaní o udelenie azylu pod¾a osobitného predpisu.3)
Policajný útvar iados o udelenie tolerovaného pobytu
pod¾a § 58 ods. 1 neprijme ani vtedy, ak je tátny prísluník tretej krajiny v konaní o administratívnom vyhostení, ak je zaistený pod¾a § 88, alebo ak podal na policajnom útvare iados o udelenie prechodného
pobytu a zároveò je drite¾om schengenského víza..
21. V § 59 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová:
a c).
22. V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepouije, ak
ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 2 písm. c)..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
23. V § 73 ods. 11 tretej vete sa slová dva roky nahrádzajú slovami jeden rok.
24. V § 74 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Cudzinecký pas oprávòujúci cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na návrat do Slovenskej republiky vydá policajný útvar
a) cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana
a nemá vlastný platný cestovný doklad,
b) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) na základe poskytnutej doplnkovej ochrany a nemá vlastný platný cestovný doklad, alebo
c) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má ude-
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lený trvalý pobyt pod¾a § 46 ods. 2 písm. c) alebo
písm. e) a nemá vlastný platný cestovný doklad.
(2) Cudzinecký pas oprávòujúci tátneho prísluníka tretej krajiny na vycestovanie vydá policajný útvar
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý nemá
vlastný platný cestovný doklad a ktorý nemono zabezpeèi ani prostredníctvom zastupite¾ského úradu tátu, ktorého je tátnym prísluníkom, a
a) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt,
b) o ktorom sa rozhodlo, e bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uloený trest vyhostenia, alebo
c) ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky..
25. V § 77 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: policajný útvar pokraèuje v konaní o administratívnom vyhostení aj vtedy, ak cudzinec nie je oprávnený zdriava sa na území
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.78a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 78a znie:

78a

) § 22 ods. 1 zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

26. V § 77 odsek 6 znie:
(6) Ak cudzinec podá iados o udelenie azylu po nadobudnutí vykonate¾nosti rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu,
policajný útvar rozhodnutie nevykoná a do rozhodnutia o jeho iadosti o udelenie azylu; to neplatí, ak cudzinec nie je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu.78a) Ak bola v rozhodnutí o administratívnom vyhostení urèená lehota
na vycestovanie, táto lehota zaène plynú znova po vykonate¾nosti rozhodnutia o jeho iadosti o udelenie
azylu alebo ak nastane skutoènos pod¾a osobitného
predpisu.78a).
27. V § 79 ods. 2 sa vypúajú slová a zápisnicu
o podaní vysvetlenia pod¾a osobitného predpisu37).
28. V § 79 ods. 3 sa slová spísaní zápisnice nahrádzajú slovami predvedení cudzinca.
29. V § 80 ods. 7 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
O úhrade nákladov spojených s administratívnym vyhostením rozhoduje policajný útvar..
30. V § 86 odsek 3 znie:
(3) Na zruenie zákazu vstupu pod¾a odseku 1 a na
povolenie vstupu pod¾a odseku 2 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní;37) ministerstvo
vnútra zale tátnemu prísluníkovi tretej krajiny písomné oznámenie o tom, èi jeho iadosti pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 vyhovelo, alebo nevyhovelo..
31. § 88 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Pod¾a odseku 1 mono zaisti aj iadate¾a
o udelenie azylu, ktorý nie je oprávnený sa zdriava na
území Slovenskej republiky.78a)
32. V § 88a ods. 1 písm. c) sa slová s cie¾om nahrádzajú slovami výluène s cie¾om.
33. V § 89 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak ide o iadate¾a o azyl..
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34. § 90 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzahujú aj na
predåenie zaistenia a predåenie lehoty zaistenia..
35. V § 91 ods. 3 sa za slovo nedovo¾ujú vkladajú
slová alebo ak ide o iadate¾a o udelenie azylu,.
36. V § 96 ods. 2 sa slová 15 rokov nahrádzajú slovami 18 rokov.
37. § 98 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) iadate¾ o udelenie azylu má právo na
a) komunikáciu so zástupcami Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov,
rodinnými prísluníkmi a osobami, ktoré iadate¾ovi
o azyl poskytujú právnu pomoc,
b) návtevy zástupcov Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov, rodinných prísluníkov a osôb, ktoré iadate¾ovi o azyl
poskytujú právnu pomoc.
(4) Prístup rodinných prísluníkov iadate¾a o udelenie azylu a osôb, ktoré iadate¾ovi o udelenie azylu
poskytujú právnu pomoc, mono obmedzi z dôvodov
ohrozenia bezpeènosti tátu a verejného poriadku
alebo na základe rozhodnutia riadite¾a zariadenia, ak
tým nie je výrazne obmedzený alebo znemonený prístup týchto osôb k iadate¾ovi o udelenie azylu..
38. V § 107 sa doterají text oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Kadý, kto má v úmysle umiestni na pozemku
v blízkosti vonkajej hranice technické zariadenie na
snímanie obrazu alebo zvuku, je povinný túto skutoènos vopred písomne oznámi policajnému útvaru s pôsobnosou na vonkajej hranici. V oznámení je povinný
uvies presné miesto a predpokladaný èas jeho umiestnenia. Oznamovacia povinnos nevzniká, ak bude
technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku
umiestnené na pozemku, ktorým sú zastavané plochy
a nádvoria.86a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86a znie:

86a) § 9 písm. i) zákona è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon)..

39. V § 111 ods. 1 písm. p) sa za slová zruil trvalý
pobyt, vkladajú slová zamietla iados o udelenie
dlhodobého pobytu, zruil dlhodobý pobyt,.
40. V § 112 ods. 2 písm. n) sa slová písmena c) nahrádzajú slovami písmena d).
41. V § 116 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) poruí povinnos pod¾a § 107 ods. 2..
42. V § 116 ods. 6 písm. d) sa za slová a) a d) vkladajú slová a f).
43. V § 117 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ak
poruí povinnos pod¾a § 107 ods. 2..
44. V § 117 ods. 4 sa písmeno g) nahrádza písmenom h).
45. V § 120 ods. 4 prvá veta znie: Ak fyzická osoba
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alebo právnická osoba v konaní pod¾a tohto zákona
uvedie ako adresu na doruèovanie písomností adresu
v cudzine, rozhodnutie policajného útvaru sa doruèuje
na túto adresu v cudzine prostredníctvom zastupite¾ského úradu..

zabezpeèia tlmoèenie v rozsahu, ktorý je potrebný na
u¾ahèenie prístupu ku konaniu o azyle..

46. § 120 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) V konaní pod¾a tohto zákona môe ma cudzinec
súèasne len jedného zvoleného zástupcu.

§ 131c

(7) Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom
vyhostení alebo rozhodnutia o zaistení policajný útvar
umoní cudzincovi a zvolenému zástupcovi, ak je prítomný, aby sa vyjadril k jeho podkladu a k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie; na tento
úèel policajný útvar upovedomí zvoleného zástupcu
o tejto monosti..
47. V § 121 ods. 3 sa slová z registra nahrádzajú
slovom registra.
48. § 121 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) V odôvodnených prípadoch môe policajný útvar
prija k iadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starí ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti tátneho prísluníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej
republiky nie je dlhie ako 90 dní..
49. V § 122 písm. a) sa slová tátneho prísluníka
tretej krajiny nahrádzajú slovom cudzinca.
50. V § 125 ods. 2 druhej vete sa slovo a nahrádza
èiarkou a slová § 88 ods. 1 písm. b) sa nahrádzajú slovami § 88 a 88a.
51. V § 126 odsek 4 znie:
(4) iadosti a doklady potrebné v konaní pod¾a tohto
zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný
predloi v úradnom preklade98) do tátneho jazyka99)
v origináli alebo v úradne osvedèenej kópii;100) môe
predloi aj doklady vydané alebo overené príslunými
orgánmi Èeskej republiky v èeskom jazyku. Cudzinec
môe predloi iadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do èeského jazyka; k prekladu cudzinec predloí potvrdenie zastupite¾ského
úradu, e preklad vyhotovila oprávnená osoba. Zastupite¾ský úrad môe odmietnu vydanie potvrdenia, ak
oprávnenos osoby, ktorá preklad vyhotovila, nemôe
v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupite¾ského úradu hodnoverne overi..
52. § 126 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak okolnosti naznaèujú, e cudzinec chce poda
iados o udelenie azylu, policajný útvar na hraniènom
priechode a zariadenie poskytnú takémuto cudzincovi
informácie o monosti poda iados o udelenie azylu.
Policajný útvar na hraniènom priechode a zariadenie

53. Za § 131b sa vkladá § 131c, ktorý vrátane nadpisu znie:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 20. júla 2015
(1) Konania pod¾a tohto zákona zaèaté pred 20. júlom 2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do
19. júla 2015; pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných
od 20. júla 2015 sa dokonèia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejie.
(2) Kto umiestnil na pozemku v blízkosti vonkajej
hranice technické zariadenie na snímanie obrazu alebo
zvuku pred 20. júlom 2015, je povinný najneskôr do
iestich mesiacov od 20. júla 2015 písomne oznámi
policajnému útvaru s pôsobnosou na vonkajej hranici miesto jeho umiestnenia a predpokladanú dobu jeho
umiestnenia; oznamovacia povinnos nevzniká, ak ide
o technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku
umiestnené na pozemku, ktorým sú zastavané plochy
a nádvoria.86a).
54. Príloha è. 2 sa dopåòa estnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre
oprávnenie tátnych prísluníkov tretej krajiny
alebo osôb bez tátneho obèianstva ma postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení uteèencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12.
2011).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoloèných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej
ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180,
29. 6. 2013).
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie iadate¾ov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 180, 29. 6. 2013)..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem è. I, èl. II druhého a piateho bodu a èl. III a VII,
ktoré nadobúdajú úèinnos 20. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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132
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 77 ods. 10 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
opatrenie z 26. mája 2015 è. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 77 ods. 1 zákona è. 39/2015 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 77 ods. 1 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 13/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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133
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. septembra 2014
boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve
o patentovej spolupráci (oznámenie è. 296/1991 Zb.) v znení neskorích zmien (oznámenie è. 529/1992 Zb., oznámenie è. 291/1995 Z. z., oznámenie è. 292/1995 Z. z., oznámenie è. 346/1998 Z. z., oznámenie è. 47/2001 Z. z.,
oznámenie è. 288/2001 Z. z., oznámenie è. 257/2002 Z. z., oznámenie è. 29/2003 Z. z., oznámenie è. 30/2003 Z. z.,
oznámenie è. 574/2003 Z. z., oznámenie è. 83/2004 Z. z., oznámenie è. 97/2005 Z. z., oznámenie è. 123/2006 Z. z.,
oznámenie è. 156/2007 Z. z., oznámenie è. 157/2007 Z. z., oznámenie è. 244/2008 Z. z., oznámenie è. 248/2008
Z. z., oznámenie è. 628/2008 Z. z., oznámenie è. 629/2008 Z. z., oznámenie è. 127/2009 Z. z., oznámenie è. 265/2010
Z. z., oznámenie è. 157/2011 Z. z., oznámenie è. 167/2012 Z. z., oznámenie è. 400/2012 Z. z. a oznámenie è. 147/2014
Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. júla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnos v ten istý deò, t. j. 1. júla
2015.
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K oznámeniu è. 133/2015 Z. z.

ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 49ter
Úèinok obnovenia práva
na prioritu prijímacím úradom
Obnovenie práva na prioritu urèeným úradom

(ii) kadý odkaz v uvedených pravidlách na èlánok 22, èlánok 23(2) alebo èlánok 24(2) sa
bude povaova za odkaz na èlánok 39(1),
èlánok 40(2) alebo èlánok 39(3);
(iii) a (v) (bez zmeny)

49ter.1 (bez zmeny)
49ter.2 Obnovenie práva na prioritu urèeným úradom

Pravidlo 90
Zástupcovia a spoloèní zástupcovia

(a) (bez zmeny)
(b) iados pod¾a odseku (a) sa musí poda:
(i) v urèenom úrade v lehote jedného mesiaca od
príslunej lehoty pod¾a èlánku 22, alebo ak
prihlasovate¾ vyslovene poiada urèený úrad
pod¾a èlánku 23(2), v lehote jedného mesiaca
od dátumu prijatia takej iadosti urèeným
úradom.
(ii) a (iii) (bez zmeny)
(c) a (h) (bez zmeny)

Pravidlo 76
Preklad prioritného dokladu
Pouitie niektorých pravidiel v konaní
pred zvolenými úradmi
76.1 a 76.4 (bez zmeny)
76.5 Pouitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými
úradmi
Pravidlá 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter
a 51bis sa pouijú za predpokladu, e
(i) (bez zmeny)

90.1 a 90.2 (bez zmeny)
90.3 Úèinky úkonov zástupcov a spoloèných zástupcov
alebo úkonov voèi zástupcom a spoloèným zástupcom
(a) a (b) (bez zmeny)
(c) S výhradou pravidla 90bis.5 druhej vety má kadý
úkon spoloèného zástupcu alebo jeho zástupcu, alebo
úkon voèi nim, úèinok úkonu vetkých prihlasovate¾ov
alebo úèinok úkonu voèi nim.
90.4 (bez zmeny)
90.5 Veobecné plnomocenstvo
(a) a (c) (bez zmeny)
(d) Napriek odseku (c), ak zástupca predloí akéko¾vek oznámenie o spävzatí pod¾a pravidla 90bis.1 a
90bis.4 prijímaciemu úradu, orgánu pre doplnkovú reer, orgánu pre medzinárodný predbený prieskum
alebo Medzinárodnému úradu, pod¾a toho, o ktorý prípad ide, zale kópiu veobecného plnomocenstva tomuto úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu.
90.6 (bez zmeny)
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SADZOBNÍK POPLATKOV

Poplatky

Suma

1. Poplatok za medzinárodné podanie:
(pravidlo 15.2)

1 330,- vajèiarskych frankov plus
15,- vajèiarskych frankov za
kadý list nad 30 listov,

2. manipulaèný poplatok za doplnkovú reer:
(pravidlo 45bis.2)

200,- vajèiarskych frankov,

3. manipulaèný poplatok:
(pravidlo 57.2)

200,- vajèiarskych frankov.

Z¾avy
4. Poplatok za medzinárodné podanie je zníený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláka v súlade s administratívnymi smernicami podaná
(a) v elektronickej forme, iados nie je kódovaná
v znakovom formáte:

100,- vajèiarskych frankov,

(b) v elektronickej forme, iados je kódovaná
v znakovom formáte:

200,- vajèiarskych frankov,

(c) v elektronickej forme, iados, opis, nároky
a anotácia sú kódované v znakovom formáte:

300,- vajèiarskych frankov.

5. Medzinárodný poplatok za podanie pod¾a bodu 1 (prípadne zníený pod¾a bodu 4), manipulaèný poplatok za doplnkovú reer pod¾a bodu 2 a manipulaèný poplatok pod¾a bodu 3 sú zníené o 90 %, ak je medzinárodná prihláka
podaná
(a) prihlasovate¾om, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je obèanom a má bydlisko v táte, uvedenom ako tát, ktorého hrubý domáci produkt na obyvate¾a je nií ako 25 000 USD (pod¾a údajov o priemernej hodnote hrubého
domáceho produktu na obyvate¾a za ostatných desa rokov uvedených v kontantných hodnotách amerického
dolára v roku 2005 zverejnených Organizáciou Spojených národov) a ktorého tátni obèania a obyvatelia, ktorí
sú fyzickými osobami, podali menej ne desa medzinárodných prihláok za rok (na milión obyvate¾ov) alebo
menej ne 50 medzinárodných prihláok za rok (v absolútnych èíslach) pod¾a ostatného päroèného priemeru
poètu podaní za rok zverejneného Medzinárodným úradom, alebo
(b) prihlasovate¾om, èi je, alebo nie je fyzickou osobou, ktorý je obèanom a má bydlisko v táte, ktorý pod¾a klasifikácie Organizácie Spojených národov je uvedený prinajmenom ako rozvinutá krajina,
za predpokladu, e ak je nieko¾ko prihlasovate¾ov, musí kadý z nich spåòa kritériá stanovené v písmene (a) alebo
(b). Zoznamy tátov uvedené v písmene (a) alebo (b) bude aktualizova pod¾a smerníc vypracovaných Zhromadením
generálny riadite¾ prinajmenom kadých pä rokov. Kritériá stanovené v písmene (a) alebo (b) bude Zhromadenie
prehodnocova prinajmenom kadých pä rokov.
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K oznámeniu è. 133/2015 Z. z.

AMENDMENTS TO THE REGULATIONS
UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

Adopted on September 30, 2014, by the Assembly of the International Patent
Cooperation Union (PCT Union) at its Forty-Sixth (27th Extraordinary) Session
held from September 22 to 30, 2014, with effect from July 1, 2015

Rule 49ter
Effect of Restoration of Right
of Priority by Receiving Office;
Restoration of Right of Priority
by Designated Office
49ter.1 [No change]

(i) [No change]
(ii) any reference in the said Rules to Article 22,
Article 23(2) or Article 24(2) shall be construed as a reference to Article 39(1 ), Article 40(2)
or Article 39(3), respectively;
(iii) to (v) [No change]

49ter.2 Restoration of Right of Priority by Designated Office
(a) [No change]

Rule 90
Agents and Common Representatives

(b) A request under paragraph (a) shall:
(i) be filed with the designated Office within a time
limit of one month from the applicable time
limit under Article 22 or, where the applicant
makes an express request to the designated
Office under Article 23(2), within a time limit of
one month from the date of receipt of that
request by the designated Office;
(ii) and (iii) [No change]
(c) to (h) [No change]

90.1 and 90.2 [No change]
90.3 Effects of Acts by or in Relation to Agents and Common Representatives
(a) and (b) [No change]
(c) Subject to Rule 90bis.5, second sentence, any act by
or in relation to a common representative or his agent
shall have the effect of an act by or in relation to all the
applicants.
90.4 [No change]

Rule 76
Translation of Priority Document;
Application of Certain Rules
to Procedures before Elected Offices

90.5 General Power of Attorney
(a) to (c) [No change]

76.5 Application of Certain Rules to Procedures before
Elected Offices

(d) Notwithstanding paragraph (c), where the agent
submits any notice of withdrawal referred to in Rules
90bis.1 to 90bis.4 to the receiving Office, the Authority
specified for supplementary search, the International
Preliminary Examining Authority or the International
Bureau, as the case may be, a copy of the general power
of attorney shall be submitted to that Office, Authority
or Bureau.

Rules 13ter.3, 20.8(c), 22.1 (g), 47.1, 49, 49bis, 49ter
and 51bis shall apply, provided that:

90.6 [No change]

76.1 to 76.4 [No change]

Príloha k èiastke 40

Zbierka zákonov 2015

Strana 1149

SCHEDULE OF FEES

Fees

Amounts

1. International filing fee:
(Rule 15.2)

1 ,330 Swiss francs plus
15 Swiss francs for
each sheet of the
international
application in
excess of 30 sheets

2. Supplementary search handling fee:
(Rule 45bis.2)

200 Swiss francs

3. Handling fee:
(Rule 57.2)

200 Swiss francs

Reductions
4. The international filing fee is reduced by the following amount if the international application is, as provided for in
the Administrative Instructions, filed:
(a) in electronic form, the request not being in
character coded format:

100 Swiss francs

(b) in electronic form, the request being in
character coded format:

200 Swiss francs

(c) in electronic form, the request, description,
claims and abstract being in character
coded format:

300 Swiss francs

5. The international filing fee under item 1 (where applicable, as reduced under item 4), the supplementary search
handling fee under item 2 and the handling fee under item 3 are reduced by 90% if the international application is
filed by:
(a) an applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a State that is listed as being a
State whose per capita gross domestic product is below US$ 25,000 (according to the most recent 10-year
average per capita gross domestic product figures at constant 2005 US$ values published by the United
Nations), and whose nationals and residents who are natural persons have filed less than 1 0 international
applications per year (per million population) or less than 50 international applications per year (in absolute
numbers) according to the most recent five-year average yearly filing figures published by the International
Bureau; or
(b) an applicant, whether a natural person or not, who is a national of and resides in a State that is listed as being
classified by the United Nations as a least developed country;
provided that, if there are several applicants, each must satisfy the criteria set out in either sub-item (a) or (b). The
lists of States referred to in sub-items (a) and (b) shall be updated by the Director General at least every five years
according to directives given by the Assembly. The criteria set out in sub-items (a) and (b) shall be reviewed by the
Assembly at least every five years.
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