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ZÁKON
z 24. júna 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy
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. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 436/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 292/2014 Z. z., zákona è. 324/2014 Z. z. a zákona
è. 374/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 4 piatej vete sa nad slovom zákona
a v § 31 ods. 9 tretej vete sa nad slovom predpis odkaz 24a) nahrádza odkazom 13b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov..

2. V § 8a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Na základe rozhodnutia poskytovate¾a dotácie mono doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie
dotácie predloi najneskôr do schválenia poskytnutia
dotácie..
3. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky..
4. V § 9 ods. 5 prvej vete sa za slová Najvyí súd Slovenskej republiky vkladajú slová a Kancelária Súdnej
rady Slovenskej republiky a v druhej vete sa za slová
Najvyieho súdu Slovenskej republiky vkladajú slová a kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky..
5. V § 10 ods. 4 sa slová správu národnej rade v rámci správy o plnení nahrádzajú slovami informáciu národnej rade v rámci návrhu.

6. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo financií riadi práce a usmeròuje vypracovanie návrhu rozpoètu verejnej správy, osobitne
návrhu tátneho rozpoètu, prièom vychádza z programu stability.18a) Súèasou programu stability je aj urèenie podielu schodku rozpoètu verejnej správy alebo podielu prebytku rozpoètu verejnej správy na hrubom
domácom produkte..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Èl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) è. 1466/97 zo 7. júla 1997
o posilnení doh¾adu nad stavmi rozpoètov a o doh¾ade nad
hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997)
v platnom znení..

7. V § 14 ods. 4 sa slová schválených východísk rozpoètu verejnej správy nahrádzajú slovami schváleného programu stability.
8. V § 14 ods. 7 druhej vete sa slová prerokova ho
nahrádzajú slovami návrh súhrnného rozpoètu za
zdravotnícke zariadenia zaradené vo verejnej správe
a prerokova ich.
9. V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Správca kapitoly je povinný predklada ministerstvu financií na jeho iados návrhy rozpoètov za subjekty verejnej správy vo svojej zakladate¾skej pôsobnosti a zriaïovate¾skej pôsobnosti, ktorých príjmy
a výdavky nie sú súèasou rozpoètu správcu kapitoly,
a prerokova ich s ministerstvom financií..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
10. V § 14 ods. 9 sa vypúa posledná veta.
11. V § 15 ods. 1 sa slová na príjmový úèet platobnej
jednotky nahrádzajú slovami do tátneho rozpoètu.
12. V § 30 ods. 1 sa druhá a tretia veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: Vláda predkladá národnej rade v rámci
návrhu rozpoètu verejnej správy aj informáciu o oèakávanej skutoènosti beného rozpoètového roka v porovnaní so schváleným rozpoètom verejnej správy na bený rozpoètový rok..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 42ac sa citácia
Nariadenie Rady (ES) è. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení doh¾adu nad stavmi rozpoètov a o doh¾ade nad
hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1,Ú. v. ES L 209, 2. 8.
1997) v platnom znení. nahrádza citáciou Nariadenie
(ES) è. 1466/97 v platnom znení..
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Èl. II
Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 611/2005 Z. z., zákona
è. 324/2007 Z. z., zákona è. 54/2009 Z. z., zákona
è. 426/2013 Z. z. a zákona è. 361/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 5 sa slová východísk rozpoètu verejnej
správy nahrádzajú slovami programu stability7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Èl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) è. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení doh¾adu nad stavmi rozpoètov a o doh¾ade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom
znení..
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kuta za prekroèenie dlhu23b) sa ukladá z podielu celkovej sumy dlhu obce alebo vyieho územného celku ku
koncu prísluného rozpoètového roka na skutoèných
bených príjmoch predchádzajúceho rozpoètového
roka; do celkovej sumy dlhu obce alebo vyieho územného celku pod¾a odsekov 7 a 8 sa nezapoèítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania pod¾a
§ 19 ods. 24 a záväzky obce v nútenej správe alebo vyieho územného celku v nútenej správe. Ak sa medziroène podiel dlhu obce alebo vyieho územného celku
na skutoèných bených príjmoch predchádzajúceho
rozpoètového roka zvýi, pokuta za prekroèenie dlhu23b)
sa uloí vo výke 5 % z tohto medziroèného zvýenia.
Pokuta za prekroèenie dlhu23b) sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur..

2. V § 12 ods. 3 sa èíslo 8 nahrádza èíslom 9.

Èl. III

3. V § 12 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: prièom poèas rozpoètového provizória obec
a vyí územný celok poskytujú v tomto rozsahu a termínoch údaje schváleného rozpoètu predchádzajúceho
rozpoètového roka,.

Zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 267/2003 Z. z., zákona è. 426/2003 Z. z.,
zákona è. 267/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 597/2008 Z. z., zákona è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona
è. 495/2010 Z. z., zákona è. 467/2011 Z. z., zákona
è. 110/2012 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., zákona
è. 261/2014 Z. z., zákona è. 322/2014 Z. z. a zákona
è. 362/2014 Z. z. sa mení takto:

4. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
b) upravený rozpoèet najneskôr do 30. kalendárneho
dòa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
bola vykonaná zmena rozpoètu orgánom obce alebo
orgánom vyieho územného celku prísluným pod¾a osobitných predpisov18) a upravený rozpoèet
v mesiaci december rozpoètového roka najneskôr do
5. februára nasledujúceho rozpoètového roka,.
5. V § 17 ods. 8 prvej vete sa slovo výstavbu nahrádza slovom obstaranie.

V § 9 odsek 3 znie:
(3) Kancelária súdnej rady je rozpoètová organizácia..
Èl. IV

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 6 ods. 1 písm. b) zákona è. 150/2013 Z. z. o tátnom fonde
rozvoja bývania..

7. V § 17 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: Po-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2015
okrem èl. I bodov 3 a 4 a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 25. júna 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
è. 372/2010 Z. z. zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 287/2012 Z. z., zákona è. 60/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 313/2013 Z. z. a zákona
è. 335/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 1a sa vkladá § 1aa, ktorý znie:
§ 1aa
Vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia vlády;
uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom.1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 244 Obèianskeho súdneho poriadku..

2. § 13 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
zabezpeèuje tvorbu a uskutoèòovanie tátnej politiky
a koordináciu plnenia úloh v oblasti ¾udských práv..

3. V § 14 ods. 3 sa slová koordinuje plnenie úloh
nahrádzajú slovami poskytuje dotácie.
4. V § 18 ods. 1 písmeno e) znie:
e) kultúrno-osvetovú èinnos a ¾udovú umeleckú výrobu,.
5. Za § 40w sa vkladá § 40x, ktorý znie:
§ 40x
(1) Pôsobnos Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky v oblasti ¾udských práv pod¾a doterajích veobecne záväzných
právnych predpisov okrem poskytovania dotácií prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
názov Ministerstvo zahranièných vecí a európskych
záleitostí Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v príslunom gramatickom
tvare pre oblas pod¾a odseku 1..
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996
Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
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657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z.,
429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z.,
477/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z.,
487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z.,
546/2010 Z. z., zákona è. 193/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 197/2012 Z. z.,
246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z.,
9/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z.,
357/2013 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z. a
117/2015 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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V § 179 ods. 4 sa slovo nespôsobí nahrádza slovom
spôsobí.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. septembra
2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 30. júna 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny
a vojnového stavu v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 204/2013 Z. z.
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení
tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 204/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) a § 7 ods. 11 sa za slová ozbrojených
bezpeènostných zborov, vkladajú slová orgánov krízového riadenia,.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Hospodárska mobilizácia
(1) Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych èinností a organizaèných èinností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpeènosti.4)
(2) Hospodárska mobilizácia slúi na
a) zaistenie ochrany základných bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky,
b) realizáciu prípravy tátu na obranu,
c) rieenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.
(3) Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpeèenie zdrojov, ktorými sú ivotne dôleité tovary a sluby nevyhnutné na preitie obyvate¾stva a potreby nevyhnutné na zabezpeèenie èinnosti
ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, záchranných zloiek, orgánov krízového riadenia, informaèných a spravodajských sluieb, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie.
(4) Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
sa pod¾a tohto zákona podie¾ajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré nie sú urèené ako
subjekty hospodárskej mobilizácie, a fyzické osoby..
3. V § 3 písm. d) sa za slová ozbrojených bezpeènostných zborov vkladá èiarka a slová orgánov krízového
riadenia,.
4. V § 3 písmeno l) znie:
l) uchovaním výrobných schopností sústavné udriavanie prevádzkyschopnosti výrobných, opraváren-

ských a iných zariadení nevyhnutných na zabezpeèenie výroby na náhradu spotreby, strát a opráv výzbroje a techniky ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov a záchranných zloiek v èase
vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu alebo
núdzového stavu,.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách
a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere
mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 218/2013 Z. z..

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová pod¾a § 5 písm. a),
e), q) nahrádzajú slovami pod¾a § 5 písm. a), e), f), q).
8. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo l),.
9. V § 7 ods. 5 poslednej vete sa vypúa slovo
môe.
10. V § 7 ods. 6 sa slová pod¾a § 5 písm. g), i), nahrádzajú slovami pod¾a § 5 písm. e), g), h), i),.
11. V § 8 sa vypúa písmeno c).
12. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a p) sa oznaèujú ako písmená h) a o).
13. V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo koordinujú nahrádza slovom spolupracujú a slovo prípravu sa nahrádza slovami pri príprave.
14. V § 9 ods. 1 písm. k) sa slová § 19 ods. 7 písm. f)
nahrádzajú slovami § 19 ods. 7 písm. d).
15. V § 10 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a j) sa oznaèujú ako písmená c) a i).
16. V § 10 písm. e) sa slová § 9 ods. 1 písm. i) nahrádzajú slovami § 9 ods. 1 písm. h).
17. V § 12 písmeno c) znie:
c) koordinuje èinnos okresných úradov,.
18. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èiastka 55

Zbierka zákonov è. 173/2015

§15a
Ústredné orgány, ktoré nie sú urèené
ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(1) Ústredné orgány, ktoré nie sú urèené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie, môu v stave bezpeènosti vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. a) a pri spracovávaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie alebo údajového dokumentu primerane
pouijú ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov, prípadne poskytnú poadované údajové dokumenty subjektu hospodárskej mobilizácie.
(2) Pre zabezpeèenie èinnosti na obdobie krízovej situácie môu ústredné orgány pod¾a odseku 1 v stave
bezpeènosti uplatòova poiadavky u vecne prísluných subjektov hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
ods. 1 písm. a)..
19. V § 16 ods. 1 písm. c) sa slovo alebo nahrádza
slovom a.
20. V § 16 sa odsek 3 dopåòa písmenami i) a k), ktoré
znejú:
i) vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 písm. h) pod¾a osobitného predpisu,34a) v rozsahu
organizácie cestnej dopravy, ktorej realizáciu zabezpeèuje
1. spoluprácou s vyím územným celkom a subjektmi
hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva dopravy,
2. urèovaním subjektov hospodárskej mobilizácie
pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod na plnenie
opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5
písm. b) alebo písm. e),
3. ukladaním pracovnej povinnosti alebo vecného
plnenia,
j) poiada ústredný orgán alebo vyí územný celok
o písomný súhlas s vydaním príkazu na pracovnú
povinnos alebo na vecné plnenie, ak vydáva príkaz
na vecné plnenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol urèený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného
orgánu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b)
alebo § 17 ods. 2 písm. c), alebo príkaz na pracovnú
povinnos zamestnancovi takéhoto subjektu hospodárskej mobilizácie, ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie alebo jeho zamestnanca vzahuje § 19 ods. 2 a 3,
k) poiada ústredný orgán alebo vyí územný celok
o písomný súhlas s vydaním príkazu na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a § 5 písm. b), ak
vydáva príkaz na plnenie opatrenia hospodárskej
mobilizácie pod¾a písmena c) alebo písmena d) alebo
odseku 4 písm. g) subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol urèený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b)
alebo § 17 ods. 2 písm. c), a ak sa na takýto subjekt
hospodárskej mobilizácie vzahuje § 7 ods. 8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 3 ods. 2 písm. a) zákona è. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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21. V § 16 ods. 4 písm. a) sa slová § 5 písm. a), b), e),
nahrádzajú slovami § 5 písm. a), b), e), h),.
22. V § 18 ods. 3 písm. b) tretí bod a písm. c) sa slová
v územnom obvode obce nahrádzajú slovami na území obce.
23. V § 19 ods. 7 sa vypúajú písmená a) a d).
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
24. V § 19 ods. 7 písmeno a) a v § 22 ods. 1 písmeno a)
znejú:
a)dodriava regulaèné opatrenia spotreby elektriny
a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b)
a spotreby ropy a ropných výrobkov,37).
Poznámky pod èiarou k odkazom 36, 36a, 36b a 37
znejú:

36) § 20 a 21 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
36a
) § 27 a 28 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
36b
) § 32 ods. 1 písm. f) a § 36 ods. 7 písm. b) zákona è. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
37
) § 14 zákona è. 218/2013 Z. z..

25. V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:
b) dodriava regulaèné opatrenia spotreby elektriny
a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b)
a spotreby ropy a ropných výrobkov,37).
26. V § 31 ods. 1 písmeno b) znie:
b) nedodrí § 34 o nakladaní s majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie..
27. V § 31 ods. 2 sa slová na obstaranie majetku
hospodárskej mobilizácie nahrádzajú slovami na obstaranie majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie.
28. V § 31 odsek 7 znie:
(7) Na konanie o ukladaní sankcií sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.16).
29. V § 32 ods. 3 sa slová a § 31 neustanovujú nahrádzajú slovom neustanovuje.
30. V § 32 ods. 1 písmeno d) znie:
d) nedodrí regulaèné opatrenia spotreby elektriny
a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b)
a spotreby ropy a ropných výrobkov,37).
31. § 33 a 34 znejú:
§ 33
(1) Na obstarávanie majetku tátu urèeného na úèely
hospodárskej mobilizácie sa vzahuje osobitný predpis.31)
(2) Správu majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej
mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) (ïalej len
správca majetku tátu).
(3) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný
uíva len na úèely hospodárskej mobilizácie.
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§ 34
(1) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie okrem hnute¾ného majetku a nehnute¾ného
majetku pod¾a osobitného predpisu17) môe správca
majetku tátu prenecha subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu51) alebo do výpoièky52) alebo môe
spoloène uíva majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie na základe písomnej dohody o spoloènom uívaní
majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2) Dohoda o spoloènom uívaní pod¾a odseku 1 obsahuje najmä
a) oznaèenie úèastníkov dohody o spoloènom uívaní
s uvedením základných identifikaèných údajov
úèastníkov, najmä názov, sídlo, identifikaèné èíslo
a meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v mene
úèastníka,
b) vymedzenie majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom spoloèného uívania,
c) vyèíslenie prevádzkových nákladov spojených s uívaním uvedeného majetku tátu urèeného na úèely
hospodárskej mobilizácie,
d) spôsob a rozsah spoloèného uívania majetku tátu
urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie vrátane
ustanovenia o prednostnom uívaní majetku tátu
urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie,
e) podiel zúèastnených strán na uhrádzaní prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou, údrbou,
servisom alebo technickým zhodnotením spoloène
uívaného majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie,
f) dobu spoloèného uívania majetku tátu urèeného
na úèely hospodárskej mobilizácie,
g) spôsob vysporiadania majetku tátu urèeného na
úèely hospodárskej mobilizácie v prípade zruenia
subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento
majetok prestane slúi na úèely hospodárskej mobilizácie,
h) zmluvnú pokutu.
(3) Ak ide o majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorého obstarávacia cena nie je vyia ako 200 eur za jednotlivú vec, môe by správcom
majetku tátu prenechaný subjektu hospodárskej mobilizácie do výpoièky52) len na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorý obsahuje najmä
a) oznaèenie úèastníkov s uvedením základných identifikaèných údajov úèastníkov, najmä názov, sídlo,
identifikaèné èíslo a meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v mene úèastníka,
b) vymedzenie majetku tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom výpoièky, aj s jeho cenovým ohodnotením,
c) povinnosti preberajúceho a usmernenie v rámci rieenia straty alebo odcudzenia prevzatého majetku
tátu urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie,
d) spôsob a rozsah spoloèného uívania majetku tátu
urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie vrátane
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ustanovenia o prednostnom uívaní majetku tátu
urèeného na úèely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie, ak je to potrebné uvies
vzh¾adom na zapoièaný majetok,
e) spôsob vysporiadania majetku tátu urèeného na
úèely hospodárskej mobilizácie v prípade zruenia
subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento
majetok prestane slúi na úèely hospodárskej mobilizácie,
f) dobu výpoièky.
(4) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie okrem hnute¾ného majetku a nehnute¾ného
majetku pod¾a osobitného predpisu17) môe nájomca
alebo vypoièiavate¾ prenecha ïalej do podnájmu51)
alebo do výpoièky52) len na úèely hospodárskej mobilizácie a len s písomným súhlasom správcu majetku tátu.
(5) Ak majetok tátu urèený na úèely hospodárskej
mobilizácie u nemôe slúi svojmu úèelu alebo urèeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, pokodenia,
zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závaného dôvodu, je neupotrebite¾ným majetkom tátu a nakladá sa s ním pod¾a osobitného predpisu.53)
(6) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku tátu, ktorý mu neslúi na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je
prebytoèným majetkom a vzahujú sa na neho ustanovenia osobitného predpisu.53a)
(7) Na nakladanie s majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie sa vzahuje osobitný predpis,53a) ak odseky 1 a 6 a § 38 neustanovujú inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 53 a 53a znejú:

53) § 13b zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona è. 345/2012 Z. z.
53a
) Zákon è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..

32. § 35 a 37 sa vypúajú.
33. § 38 vrátane nadpisu znie:
§ 38
Iný spôsob nakladania s majetkom tátu
urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie
(1) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie, ktorý je ako celok alebo jeho èas technicky
alebo technologicky uspôsobený tak, e prevodom inému správcovi majetku tátu, zmenou vypoièiavate¾a
alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho èasti
by stratil spôsobilos na uívanie na úèely hospodárskej mobilizácie, sa môe ponúknu do vlastníctva doterajiemu vypoièiavate¾ovi, nájomcovi alebo tomu,
s kým je uzatvorená dohoda o spoloènom uívaní pod¾a
§ 34 ods. 1, ak oò prejaví záujem, najmenej za cenu urèenú znaleckým posudkom.
(2) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie pod¾a odseku 1 musí správca majetku tátu
najskôr vyhlási za prebytoèný pod¾a § 34 ods. 6. Ak sa
s majetkom tátu urèeným na úèely hospodárskej mobilizácie nenaloí pod¾a odseku 1, nakladá sa s ním
pod¾a osobitného predpisu.53)
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(3) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie môe správca majetku tátu bezodplatne previes do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie
vtedy, ak stopercentným vlastníkom tohto subjektu
hospodárskej mobilizácie je tát. Takto prevedený majetok tátu musí naïalej slúi na úèely hospodárskej
mobilizácie. Na takto prevedený majetok tátu si jeho
nový vlastník nemôe nárokova finanèné prostriedky
zo tátneho rozpoètu na jeho zhodnotenie ani na jeho
prevádzku u správcu majetku tátu, ktorý mu majetok
tátu previedol.
(4) Majetok tátu urèený na úèely hospodárskej mobilizácie nemono postihnú exekúciou ani výkonom
rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu,53b) ak nejde
o majetok tátu pod¾a § 34 ods. 5 a 6.
(5) Na majetok tátu urèený na úèely hospodárskej
mobilizácie vo vlastníctve tátu alebo na majetok prevedený pod¾a odseku 3 nemono zriadi záloné právo..


37. Slová územná vojenská správa vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
okresný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z., zákona
è. 136/2011 Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona
è. 250/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 373/2012 Z. z., zákona è. 30/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z., zákona è. 382/2013 Z. z. a zákona
è. 321/2014 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 1 tabu¾ke è. 1 v druhom riadku sa pre rok
2016 slová 7,6 % nahrádzajú slovami 6,9 % a pre
rok 2017 sa slová 8,8 % nahrádzajú slovami 6,9 %.
Èl. III

Poznámka pod èiarou k odkazu 53b znie:

53b

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 7/2005 Z. z.
o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

34. V § 40 sa vypúajú odseky 2 a 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 2.
35. Slová ivotne dôleité výrobky alebo ivotne dôleité tovary vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ivotne dôleité tovary v príslunom tvare.
36. Slová obvodný úrad alebo slová obvodný úrad
v sídle kraja vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami okresný úrad alebo slovami
okresný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
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Zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej
mimo
prevádzkových
priestorov
predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 151/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 2 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: Na
úèely tohto zákona sa za prevádzkareò nepovaujú prevádzkové priestory vyuívané predávajúcimi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutoèòovanie jednorazových predajných a prezentaèných
obchodných aktivít..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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174
ZÁKON
z 25. júna 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 262/2011 Z. z., zákona è. 313/2011, zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 334/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 428/2012
Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 189/2013 Z. z., zákona è. 204/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 260/2014 Z. z., zákona è. 73/2015 Z. z., zákona è. 78/2015 Z. z. a zákona è. 87/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 30 ods. 3 sa slová a 335 nahrádzajú slovami
a 334 a slová a 331 sa nahrádzajú slovami a
330.
2. V § 58 ods. 3 sa na konci vypúajú slová alebo
§ 335 ods. 2.
3. V § 86 ods. 1 písm. g) sa slová § 332, § 333 alebo
§ 335 nahrádzajú slovami § 332 alebo 333.
4. V § 128 odsek 2 znie:
(2) Zahranièným verejným èinite¾om sa na úèely
tohto zákona rozumie osoba
a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy
cudzieho tátu, vrátane hlavy tátu,
b) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca
v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej tátmi alebo inými subjektmi
medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo
intitúcii, alebo splnomocnená kona v ich mene,
c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca
v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo splnomocnená kona v jeho mene, alebo
d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej má
rozhodujúci vplyv cudzí tát,

ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záleitostí a trestný èin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou alebo prostredníctvom vyuitia jej postavenia..
5. V § 231 ods. 1 sa za slovo Kto vkladajú slová nadobudne, drí, uíva,.
6. V § 298 odsek 1 znie:
(1) Kto, èo aj z nedbanlivosti, bez povolenia vyrobí,
dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, ponúka, vymení, upraví, pouije, dá na prepravu, uloí, odstráni alebo inak sebe alebo inému zadovái alebo prechováva
jadrový alebo iný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci urèené na ich výrobu,
potrestá sa odòatím slobody na jeden rok a es rokov..
7. V § 299 ods. 1 sa slovo obdobnej nahrádza slovom inej a slová jeden rok a pä rokov sa nahrádzajú slovami jeden rok a es rokov.
8. V § 300 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Kto poruí veobecne záväzné právne predpisy
o ochrane ivotného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných lieèivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpeèenstva akej
ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odòatím slobody na jeden rok a pä rokov..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
9. V § 300 odsek 3 znie:
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchate¾ potrestá, ak
v chránenom území neoprávnene postaví stavbu..
10. V § 300 ods. 5 sa za slová v odseku 1 vkladajú
slová alebo odseku 2.
11. V § 300 odsek 6 znie:
(6) Odòatím slobody na tyri roky a desa rokov sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
alebo odseku 2
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
alebo
b) a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu..
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17. § 303 vrátane nadpisu znie:

12. § 301 znie:
§ 301

Poruovanie ochrany vôd a ovzduia

(1) Kto z nedbanlivosti vydá ivotné prostredie do nebezpeèenstva vzniku väèej kody tým, e poruí veobecne záväzné právne predpisy o ochrane ivotného
prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane
prírodných lieèivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá
sa odòatím slobody a na jeden rok.

§ 303

(2) Kto z nedbanlivosti poruí veobecne záväzné
právne predpisy o ochrane ivotného prostredia alebo
o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných lieèivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpeèenstva akej ujmy na zdraví alebo smrti,
potrestá sa odòatím slobody a na tri roky.
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchate¾ potrestá, ak
spácha èin uvedený v odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných lieèivých zdrojov
a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.
(4) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním znaènú kodu.
(5) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
alebo
b) a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu..
13. V § 302 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo Kto
vkladá èiarka a slová èo aj z nedbanlivosti,.
14. V § 302 odsek 2 znie:
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a vydá ivotné prostredie do nebezpeèenstva vzniku
väèej kody, alebo
b) a vydá takýmto èinom iného do nebezpeèenstva akej ujmy na zdraví alebo smrti..
15. V § 302 odsek 4 znie:
(4) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
alebo
b) vo ve¾kom rozsahu..
16. V § 302a odsek 1znie:
(1) Kto v rozpore so veobecne záväznými právnymi
predpismi alebo medzinárodnou zmluvou èo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, e mu taká
povinnos vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej
látky, kodlivej kvapalnej látky alebo inej zneèisujúcej
látky z námornej lode alebo námorného rekreaèného
plavidla,
a) a spôsobí tak väèiu kodu, alebo
b) opakovane,
potrestá sa odòatím slobody na es mesiacov a tri
roky..

(1) Kto koná v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzduia a spôsobí
zhorenie kvality povrchových vôd alebo podzemných
vôd, alebo ovzduia tak, e
a) vydá iného do nebezpeèenstva akej ujmy na zdraví
alebo smrti, alebo
b) spôsobí nebezpeèenstvo vzniku znaènej kody,
potrestá sa odòatím slobody na es mesiacov a tri
roky.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak èinom uvedeným v odseku 1 spôsobí znaènú kodu.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
alebo
b) a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu..
18. § 304 znie:
§ 304
(1) Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so veobecne
záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo
ovzduia a spôsobí havarijné zhorenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzduia
tak, e
a) vydá iného do nebezpeèenstva akej ujmy na zdraví
alebo smrti, alebo
b) spôsobí nebezpeèenstvo vzniku znaènej kody,
potrestá sa odòatím slobody a na jeden rok.
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak èinom uvedeným v odseku 1 spôsobí znaènú kodu.
(3) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
alebo
b) a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu..
19. Za § 304 sa vkladá § 304a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 304a
Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami
pokodzujúcimi ozónovú vrstvu
(1) Kto, èo aj z nedbanlivosti, v rozpore so veobecne
záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu alebo inak neoprávnene pouije
látku pokodzujúcu ozónovú vrstvu, potrestá sa odòatím slobody na es mesiacov a tri roky.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a spôsobí ním znaènú kodu.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa pá-
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chate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu..

klad písomného pouèenia sa takejto osobe poskytne
bez zbytoèného odkladu..

20. V § 305 ods. 1 uvádzacej vete a ods. 3 uvádzacej
vete sa za slovo Kto vkladá èiarka a slová èo aj z nedbanlivosti,.

4. V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: Pouèenie sa obvinenému v prípade potreby primerane vysvetlí. Obvineného, ktorý bol zadraný alebo zatknutý,
je potrebné pouèi aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazera do spisov, o maximálnej lehote,
poèas ktorej môe by obmedzený na slobode, kým nebude odovzdaný súdu, a v prípade, e bude vzatý do
väzby, o jeho práve vyrozumie rodinného prísluníka
alebo inú osobu..

21. V § 305 ods. 1 písmeno c) znie:
c) pokodí alebo znièí prírodný biotop, alebo.
22. V § 305 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová vo väèom rozsahu obstará pre iného ich.
23. V § 305 ods. 3 písm. b) sa na zaèiatku vkladá slovo drí,.
24. V § 306 ods. 1 sa za slová na úseku lesného hospodárstva vkladajú slová alebo veobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny.
25. V § 330 ods. 1 a § 334 ods. 1 sa za slovo povinností vkladajú slová alebo v súvislosti s výkonom jeho
funkcie.
26. § 331 a § 335 sa vypúajú.
27. V § 336 ods. 1 sa slová uvedenej v § 328, § 329,
§ 330 alebo § 331 nahrádzajú slovami uvedenej
v § 328, 329 alebo 330.
28. V § 336 ods. 2 sa slová uvedenej v § 332, § 333,
§ 334 alebo § 335 nahrádzajú slovami uvedenej
v § 332, 333 alebo 334.
Èl. II
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
è. 334/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 204/2013 Z. z., zákona è. 305/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., zákona
è. 307/2014 Z. z., zákona è. 353/2014 Z. z. a zákona
è. 78/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 písm. e) sa slová a 331 nahrádzajú slovami  a 330.
2. V § 14 písm. f) sa slová a 335 nahrádzajú slovami a 334.
3. § 28 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Za podmienok uvedených v odseku 1 je osobe,
ktorá je zadraná alebo zatknutá, potrebné preloi tie
pouèenie o jej právach pod¾a § 34 ods. 5. Ak preklad pouèenia nie je k dispozícií, pouèenie sa jej pretlmoèí; pre-

5. V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Orgán èinný v trestnom konaní obvinenému,
ktorý bol zadraný alebo zatknutý, poskytne bez zbytoèného odkladu pouèenie o jeho právach v písomnej
forme; táto skutoènos sa poznamená v zápisnici. Obvinený má právo ponecha si toto pouèenie u seba po celú
dobu obmedzenia osobnej slobody..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
6. Príloha sa dopåòa deviatym bodom, ktorý znie:
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6.
2012)..
Èl. III
Zákon è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných
úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 517/2008 Z. z. a zákona è. 78/2015
Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Probaèný a mediaèný úradník vykonáva èinnos
v tátnozamestnaneckom pomere na okresnom súde
v obvode prísluného krajského súdu alebo na krajskom súde; jeho sluobným úradom1) je krajský súd..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 9 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 1 ods. 4 druhej vete sa slová Na tento úèel minister nahrádzajú slovom Minister.
3. § 1 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Výkon probácie a mediácie a výkon kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami v obvode
krajského súdu metodicky riadi a usmeròuje probaèný
a mediaèný úradník vo funkcii vedúceho tátneho zamestnanca;1a) ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 11 zákona è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov...

4. V § 3 ods. 6 sa slová okresného súdu nahrádzajú
slovami pôsobiaci na tom súde.
5. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Probaèný a mediaèný úradník je pri výkone svo-
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jej funkcie povinný riadi sa metodickými usmerneniami pod¾a § 1 ods. 4 a 5; tieto usmernenia nemôu smerova k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie
a nemôu by v rozpore s pokynmi predsedu senátu,
samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
6. V § 6 ods. 5 sa slová odseku 1, 2 alebo 3 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 4.
Èl. IV
Zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona è. 344/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak je
európsky zatýkací rozkaz vyhotovený v jazyku, ktorému vyiadaná osoba nerozumie, má vyiadaná osoba
právo na jeho preklad; ak to nemá vplyv na spravodlivos konania, mono namiesto prekladu európskeho
zatýkacieho rozkazu jeho obsah vyiadanej osobe pretlmoèi. O práve na preklad európskeho zatýkacieho rozkazu prokurátor vyiadanú osobu pouèí..
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2. V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Pouèenie o právach vyiadanej osoby pod¾a tejto èasti sa vyiadanej osobe poskytne aj písomne a v prípade potreby
sa jej aj primerane vysvetlí..
3. Príloha è. 2 sa dopåòa tretím a tvrtým bodom, ktoré znejú:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmoèenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280,
26. 10. 2010).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6.
2012)..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2015
okrem èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 1. októbra
2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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175
ZÁKON
z 26. júna 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine 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. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 297/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z., zákona è. 201/2008 Z. z., zákona è. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2011
Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z. a zákona è. 124/2015
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zakáe styk maloletého dieaa s rodièom, ak nie je
moné zabezpeèi záujem maloletého dieaa obmedzením styku maloletého dieaa s rodièom..
5. V § 25 ods. 4 sa slová aj bez návrhu nahrádzajú
slovami na návrh niektorého z rodièov.
6. V § 28 ods. 1 písm. a), § 30 ods. 3 a § 37 ods. 2
písm. c) sa slovo vývoj nahrádza slovom vývin.
7. V § 36 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak je to potrebné v záujme maloletého
dieaa a ak to vyadujú pomery v rodine, súd môe
upravi styk dieaa aj s blízkymi osobami.6).

1. V èl. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Spoloènos uznáva, e pre vestranný a harmonický vývin dieaa je najvhodnejie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieaa..

8. V § 37 ods. 2 písm. d) sa za slovo alebo vkladá
slovo inému a vypúajú sa slová v pecializovaných
zariadeniach.

2. V èl. 4 sa na konci pripája táto veta: Rodièovské
práva a povinnosti patria obom rodièom..

9. V § 37 ods. 3 sa slovo 48 nahrádza slovami
§ 48 a za slovo dieau sa vkladajú slová na úèely.

3. Za èl. 4 sa vkladá èl. 5, ktorý znie:
Èl. 5
Záujem maloletého dieaa je prvoradým h¾adiskom
pri rozhodovaní vo vetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri urèovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieaa sa zoh¾adòuje najmä
a) úroveò starostlivosti o diea,
b) bezpeèie dieaa, ako aj bezpeèie a stabilita prostredia, v ktorom sa diea zdriava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duevného, telesného
a citového vývinu dieaa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieaa alebo so zdravotným postihnutím dieaa,
e) ohrozenie vývinu dieaa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieaa zásahmi do duevnej,
telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieau
blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieaa a na rozvoj schopností a vlôh dieaa,
g) názor dieaa a jeho moné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzahových väzieb
s obidvomi rodièmi, súrodencami a s inými blízkymi
osobami,
i) vyuitie moných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieaa, ak sa zvauje zásah do rodièovských práv a povinností..
4. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa,
súd obmedzí styk maloletého dieaa s rodièom alebo

10. V § 37 ods. 3 písmená a) a c) znejú:
a) zabezpeèenia odbornej diagnostiky pobyt v zariadení, ktoré vykonáva odbornú diagnostiku, najdlhie
na es mesiacov,
b) zabezpeèenia odbornej pomoci maloletému dieau
alebo zabezpeèenia úpravy rodinných a sociálnych
pomerov maloletého dieaa pobyt v zariadení najdlhie na es mesiacov,
c) zabezpeèenia resocializácie drogových a iných závislostí pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resocializaèné programy pre drogovo a inak závislých..
11. V § 37 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Na zabezpeèenie úèelu výchovného opatrenia
alebo na zabezpeèenie úpravy rodinných a sociálnych
pomerov maloletého dieaa poèas výkonu výchovného
opatrenia pod¾a odseku 2 alebo pod¾a odseku 3 súd
môe rodièom dieaa, osobám, ktorým bolo maloleté
diea zverené do náhradnej starostlivosti pod¾a § 45
alebo § 48, budúcim osvojite¾om, ktorým bolo maloleté
diea zverené do starostlivosti pod¾a § 103, osvojite¾om
alebo poruèníkovi, ktorý sa o maloleté diea osobne
stará, uloi
a) povinnos spolupracova so zariadením pod¾a odseku 2 alebo pod¾a odseku 3, s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou, netátnym subjektom,
b) inú povinnos.
(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa,
súd môe výchovné opatrenie pod¾a odseku 3 uloi aj
vtedy, ak jeho uloeniu nepredchádzalo výchovné opatrenie pod¾a odseku 2..
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Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
12. V § 37 odsek 7 znie:
(7) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení
najmä v súèinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí, obcou, netátnym subjektom a s prísluným zariadením..
13. V § 37 odsek 8 znie:
(8) Súd hodnotí úèinnos výchovného opatrenia
priebene tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uloení, zhodnotil splnenie úèelu výchovného opatrenia. Súd zruí výchovné opatrenie, ak splnilo svoj úèel. Ak je to v záujme maloletého
dieaa, môe súd rozhodnú o opakovanom uloení výchovného opatrenia alebo o uloení iného vhodného výchovného opatrenia. Ak súd na základe zhodnotenia
úèinnosti výchovného opatrenia rozhoduje o opakovanom uloení výchovného opatrenia pod¾a odseku 3 alebo o uloení iného vhodného výchovného opatrenia
pod¾a odseku 3 alebo o nariadení ústavnej starostlivosti pod¾a § 54, môe doèasne upravi pomery maloletého
dieaa do právoplatnosti rozhodnutia..
14. V § 43 ods. 1 prvá veta znie: Maloleté diea má
právo vyjadri samostatne a slobodne svoj názor vo
vetkých veciach, ktoré sa ho týkajú..
15. V § 45 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Osobe, ktorá nezabezpeèuje osobnú starostlivos o svoje
maloleté diea z dôvodu, e jej bolo zo starostlivosti odòaté rozhodnutím súdu, nemono v èase trvania odòatia dieaa zveri maloleté diea do náhradnej osobnej
starostlivosti na èas trvania odòatia dieaa..
16. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
má maloleté diea zveri do náhradnej osobnej starostlivosti prarodièa, súrodenca maloletého dieaa alebo
súrodenca rodièa maloletého dieaa, splnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
sa nevyaduje za predpokladu, e prarodiè, súrodenec
maloletého dieaa alebo súrodenec rodièa maloletého
dieaa má evidovaný trvalý pobyt alebo iný obdobný
pobyt na území èlenského tátu Európskej únie..
17. V § 45 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: osoba,
ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, je povinná najmenej 30 dní pred doèasným
premiestnením maloletého dieaa oznámi súdu doèasné premiestnenie maloletého dieaa do cudziny na
dobu dlhiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste,
úèele a dåke pobytu v cudzine a o iných významných
skutoènostiach súvisiacich s doèasným premiestnením..
18. V § 45 odsek 8 znie:
(8) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa
do náhradnej osobnej starostlivosti urèí rodièom alebo
iným fyzickým osobám povinným poskytova maloletému dieau výivné rozsah ich vyivovacej povinnosti
a súèasne im uloí povinnos, aby výivné poukazovali
poèas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhie vak do dovàenia plnoletosti dieaa, úradu práce,
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sociálnych vecí a rodiny; po dovàení plnoletosti dieaa sú rodièia povinní poukazova výivné dieau. Ak je
osobou, ktorej je maloleté diea zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti, prarodiè, súrodenec maloletého
dieaa alebo súrodenec rodièa maloletého dieaa pod¾a § 45 ods. 2 druhej vety, súd rodièom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytova maloletému dieau výivné uloí povinnos, aby výivné poukazovali
osobe, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti..
19. § 45 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Súd najmenej raz za es mesiacov zhodnotí v súèinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo
v súèinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené
s pomermi maloletého dieaa, výkon náhradnej osobnej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti
o diea v náhradnej osobnej starostlivosti a skutoènos,
èi rodièia môu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté diea..
20. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 33 ods. 9 písm. e) a § 39 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Osobe, ktorá nezabezpeèuje osobnú starostlivos o svoje
maloleté diea z dôvodu, e jej bolo zo starostlivosti odòaté rozhodnutím súdu, nemono zveri maloleté diea
do pestúnskej starostlivosti na èas trvania odòatia dieaa..
22. § 49 sa vypúa.
23. V § 50 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a je povinný najmenej 30 dní pred doèasným
premiestnením maloletého dieaa oznámi súdu doèasné premiestnenie maloletého dieaa do cudziny na
dobu dlhiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste,
úèele a dåke pobytu v cudzine a o iných významných
skutoènostiach súvisiacich s doèasným premiestnením.
24. V § 50 odsek 6 znie:
(6) Súd najmenej raz za es mesiacov zhodnotí v súèinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo
v súèinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené
s pomermi maloletého dieaa, výkon pestúnskej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti o diea
v pestúnskej starostlivosti a skutoènos, èi rodièia
môu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté diea..
25. § 51 znie:
§ 51
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa do
pestúnskej starostlivosti urèí rodièom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytova maloletému dieau
výivné rozsah ich vyivovacej povinnosti a súèasne im
uloí povinnos, aby výivné maloletého dieaa zvereného do pestúnskej starostlivosti poukazovali poèas trvania pestúnskej starostlivosti, najdlhie vak do dosiahnutia plnoletosti dieaa, úradu práce, sociálnych
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vecí a rodiny; po dovàení plnoletosti dieaa sú rodièia
povinní poukazova výivné dieau..
26. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej
starostlivosti o diea v znení neskorích predpisov..

27. V § 54 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Náhradná osobná starostlivos a pestúnska starostlivos majú prednos pred ústavnou starostlivosou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vdy skúma, èi maloleté diea nemono zveri do
náhradnej osobnej starostlivosti, a ak to nie je moné,
do pestúnskej starostlivosti.
(2) Súd môe nariadi ústavnú starostlivos len vtedy, ak je výchova dieaa váne ohrozená alebo váne
naruená, nie je moné diea zveri do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti a
a) diea je osvojite¾né a nie je moné ho zveri do starostlivosti budúcich osvojite¾ov alebo do starostlivosti fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu,
b) rodièia dieaa neijú alebo im v starostlivosti o diea
bráni závaná prekáka,
c) uloené výchovné opatrenie pod¾a § 37 ods. 3 neviedlo k náprave alebo
d) rodièia dieaa sú pozbavení výkonu rodièovských
práv..
28. V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Za váne ohrozenie alebo váne naruenie výchovy maloletého dieaa sa nepovaujú nedostatoèné bytové pomery alebo majetkové pomery rodièov maloletého dieaa..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
29. V § 54 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
30. V § 54 odsek 5 znie:
(5) Súd v rozhodnutí, ktorým nariaïuje ústavnú
starostlivos, musí presne oznaèi zariadenie, do ktorého má by diea umiestnené. Pri rozhodovaní o ústavnej starostlivosti a oznaèení zariadenia súd vdy prihliadne na citové väzby maloletého dieaa k rodièom,
súrodencom a iným blízkym osobám a zoh¾adní monosti zariadenia na utvorenie podmienok na zachovanie rodinných a citových vzahov dieaa, jeho rodièov
a súrodencov..
31. V § 54 sa vypúa odsek 6.
32. V § 81 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak povinný pod¾a prvej vety neplní vyivovaciu povinnos poukazovaním výivného zariadeniu, má toto zariadenie
právo vykonáva úkony vo veciach uplatòovania nárokov na výivné maloletého dieaa..
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otcom dieaa, ktoré sa narodilo jeho manelke, zaprie
na súde, e je jeho otcom.
(2) Ak manel stratil spôsobilos na právne úkony
pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môe otcovstvo zaprie jeho opatrovník do troch rokov odo dòa,
keï sa dozvedel o skutoènostiach dôvodne spochybòujúcich otcovstvo..
34. V § 102 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) je rodièom ena, ktorá poiadala o utajenie svojej
osoby v súvislosti s pôrodom pod¾a osobitného
predpisu17b) a poèas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieaa neprejavila o diea iadny záujem,
alebo.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 11 ods. 11 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

35. V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúa slovo ak.
36. V § 102 ods. 2 sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. d).
37. V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
budúci osvojite¾ nepodá návrh na osvojenie maloletého
dieaa najneskôr v lehote osemnástich mesiacov od
zverenia maloletého dieaa do starostlivosti budúceho
osvojite¾a, súd môe zrui predosvojite¾skú starostlivos..
38. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Napríklad zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea
a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 571/2009
Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa a príspevku na viac súèasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2014 Z. z..

39. Za § 119a sa vkladá § 119b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak sa manel alebo jeho opatrovník do 31. decembra 2015 dozvedel o skutoènostiach dôvodne spochybòujúcich, e manel je otcom dieaa, ktoré sa po
7. septembri 2008 narodilo jeho manelke, môe manel alebo jeho opatrovník na súde zaprie, e manel je
otcom tohto dieaa do 31. decembra 2018, ak sa v tejto
veci nezaèalo konanie pred 1. januárom 2016.

§ 86

(2) Konanie o zapretí otcovstva manelom matky dieaa alebo jeho opatrovníkom, o ktorom súd nerozhodol
do 31. decembra 2015, sa dokonèí pod¾a predpisu
úèinného od 1. januára 2016.

(1) Manel môe do troch rokov odo dòa, keï sa dozvedel o skutoènostiach dôvodne spochybòujúcich, e je

(3) Konania o zverení maloletého dieaa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo o nariadení ústavnej starostlivosti alebo

33. § 86 znie:
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o uloení výchovného opatrenia, o ktorých súd nerozhodol do 31. decembra 2015, sa dokonèia pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2015.
(4) Ak súd rozhodol o zmene výky výivného po 1. januári 2016 spätne aj za obdobie do 31. decembra 2015
a uloil povinnému povinnos, aby výivné poukazoval
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pod¾a predpisu
úèinného od 1. januára 2016, na plnenie povinnosti
povinného poukazova výivné za obdobie do 31. decembra 2015 osobe, ktorej bolo zverené diea do náhradnej osobnej starostlivosti, sa vzahuje § 45 ods. 8
v znení úèinnom do 31. decembra 2015; úrad práce sociálnych vecí a rodiny plní úlohy miesta pod¾a § 45
ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2016 len vo vzahu k výivnému, ktoré má by poukazované odo dòa
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd uloil povinnému povinnos, aby výivné poukazoval úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
(5) Súd môe na návrh povinného alebo osoby, ktorej
bolo diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
zmeni povinnos povinného poukazova výivné osobe, ktorej bolo zverené diea do náhradnej osobnej starostlivosti, na povinnos poukazova toto výivné úradu
práce sociálnych vecí a rodiny, a to aj ak nerozhoduje
o zmene výivného.
(6) Ak bolo diea zverené do predosvojite¾skej starostlivosti pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra
2015, lehota pod¾a § 103 ods. 2 druhej vety zaèína plynú 1. januára 2016..
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 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
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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., zákona è. 78/2015 Z. z. a zákona
è. 131/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 35 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) na uloenie výchovného opatrenia osobe, ktorá pre
nedostatok veku nie je trestne zodpovedná a spáchala èin, ktorý by inak bol trestným èinom..
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
2. V § 176 ods. 1 sa vypúajú slová predåení ústavnej starostlivosti a.
3. Za § 178 sa vkladajú § 178a a 178j, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Konanie o návrat maloletého do cudziny pri
neoprávnenom premiestnení alebo zadraní
§ 178a
(1) V konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadraní pod¾a osobitných predpisov21a) súd rozhoduje, èi premiestnenie alebo zadranie maloletého bolo neoprávnené a èi je daný
niektorý z dôvodov na nenariadenie návratu maloletého.
(2) Súd vykonáva dokazovanie len v rozsahu potrebnom na zistenie skutoèností pod¾a odseku 1.
§ 178b
(1) Úèastníkmi konania o návrat maloletého sú:
a) ten, kto tvrdí, e jeho opatrovnícke právo vykonávané pod¾a právneho poriadku tátu, v ktorom mal
maloletý svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadraním, bolo poruené,
b) ten, kto pod¾a tvrdenia úèastníka pod¾a písmena a)
poruuje opatrovnícke právo vykonávané pod¾a
právneho poriadku tátu, v ktorom mal maloletý
svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadraním,
c) maloletý.
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(2) Ak je úèastníkom konania maloletý rodiè maloletého, má v tomto konaní procesnú spôsobilos. Ustanovenie § 23 sa môe poui iba vtedy, ak rodiè nedosiahol
vek 16 rokov.
§ 178c
Konanie o návrat maloletého sa zaèína len na návrh.
§ 178d
(1) Návrh v konaní o návrat maloletého musí okrem
veobecných náleitostí návrhu obsahova uvedenie
vetkých skutoèností a dôkazov, o ktoré navrhovate¾
opiera svoju iados o návrat maloletého, ako aj informáciu o tom, èi sa uskutoènila mediácia, a ak sa neuskutoènila, aj dôvody, pre ktoré sa neuskutoènila.
(2) Ak navrhovate¾ nie je zastúpený advokátom, musí
uvies adresu na doruèovanie písomností v Slovenskej
republike.
§ 178e
V konaní o návrat maloletého nemono odpusti
zmekanie lehoty.
§ 178f
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§ 178i
(1) Súd rozhoduje uznesením.
(2) Uznesenie pod¾a odseku 1 je vykonate¾né nadobudnutím právoplatnosti.
§ 178j
(1) Ak neexistujú dôvody hodné osobitného zrete¾a,
vydá súd rozhodnutie spravidla do iestich týdòov od
zaèatia konania; ak vydá súd rozhodnutie po uplynutí
tejto lehoty, uvedie v odôvodnení rozhodnutia skutoènosti, pre ktoré nebolo moné lehotu dodra.
(2) Súd môe podmieni návrat maloletého splnením
primeraných záruk navrhovate¾om alebo vydaním rozhodnutia alebo vykonaním iných opatrení orgánov tátu, do ktorého má by maloletý vrátený.
(3) V rozhodnutí súd pouèí úèastníkov o monosti výkonu rozhodnutia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Dohovor o obèianskoprávnych aspektoch medzinárodných
únosov detí (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 119/2001 Z. z.).
Nariadenie Rady (ES) è. 2201/2003 z 27. novembra 2003
o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manelských
veciach a vo veciach rodièovských práv a povinností, ktorým
sa zruuje nariadenie (ES) è. 1347/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/ zv. 6; Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003)
v platnom znení..

Súd môe rozhodnú o doèasnej úprave styku navrhovate¾a s maloletým.

4. Za § 179a sa vkladá § 179b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 178g

§ 179b

(1) Súd v lehote troch dní od zaèatia konania uloí
uznesením tomu, kto pod¾a navrhovate¾a právo poruuje, aby sa v lehote siedmich dní od doruèenia uznesenia k veci písomne vyjadril a aby v prípade, e s návrhom nesúhlasí, pripojil k vyjadreniu listinné dôkazy,
ktorých sa dovoláva, alebo oznaèil iné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a uviedol, èi sa vzdáva práva
úèasti na pojednávaní.
(2) Uznesenie pod¾a odseku 1 sa doruèuje do vlastných rúk.
(3) Ak sa ten, kto pod¾a navrhovate¾a právo poruuje,
bez váneho dôvodu na výzvu súdu pod¾a odseku 1
v ustanovenej lehote nevyjadrí a ani v tejto lehote neoznámi súdu, aký závaný dôvod mu v tom bráni, má sa
za to, e sa vzdáva práva úèasti na pojednávaní a e
proti návrhu nemá námietky; o tomto musí by pouèený.
§ 178h
Pojednávanie nie je potrebné nariadi, ak
a) sa má za to, e ten, kto pod¾a navrhovate¾a právo poruuje, proti návrhu nemá námietky alebo
b) na rozhodnutie vo veci postaèujú úèastníkmi predloené listinné dôkazy a úèastníci sa práva úèasti na
prejednávaní veci vzdali, alebo s rozhodnutím veci
bez nariadenia pojednávania súhlasia.

Povolenie súdu na výkon oprávnenia
vo veci starostlivosti o maloletých
(1) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately osvedèí súdu, e má k dispozícii informácie
nasvedèujúce tomu, e diea je vystavené ohrozeniu ivota, zdravia, ne¾udskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je moné overi výkonom oprávnení pod¾a
osobitného predpisu,22a) a zároveò osvedèí, e zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nebolo umonené tieto informácie osobne
preveri výkonom oprávnenia pod¾a osobitného
predpisu22b) (ïalej len preverenie stavu dieaa), môe
súd povoli orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do bytu alebo do iného priestoru
slúiacemu na bývanie alebo do priestoru k nim patriacemu (ïalej len obydlie) na úèel preverenia stavu dieaa. Povolenie súdu sa vzahuje aj na zabezpeèenie otvorenia obydlia orgánom sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
(2) Na konanie o povolení pod¾a odseku 1 je prísluný
súd, v ktorého obvode sa obydlie nachádza. Úèastníkom
konania o povolení pod¾a odseku 1 je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a osoba, ktorá
sa osobne stará o diea. Súd v konaní o povolení pod¾a
odseku 1 rozhoduje bez nariadenia pojednávania.
(3) Súd rozhodne bezodkladne najneskôr do 24 hodín od doruèenia návrhu, ktorý má náleitosti ustano-

Èiastka 55

Zbierka zákonov è. 175/2015

Strana 2159

vené osobitným predpisom, uznesením o povolení pod¾a odseku 1 alebo uznesením o zamietnutí návrhu.
Rozhodnutie sa v rovnakej lehote doruèuje v mieste
sídla súdu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Lehota pod¾a prvej vety sa nevzahuje
na doruèovanie rozhodnutia osobe, ktorá sa osobne
stará o diea.

10. V § 273aa ods. 3 sa slová byte alebo v inom uzavretom priestore (ïalej len byt) nahrádzajú slovom
obydlí, slovo byt sa nahrádza slovom obydlie a slovo bytu sa nahrádza slovom obydlia.

(4) V uznesení o povolení pod¾a odseku 1 súd oznaèí
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je oprávnený vstúpi do obydlia na úèel preverenia stavu dieaa, obydlie, vo vzahu ku ktorému sa
ude¾uje povolenie pod¾a odseku 1, a dobu trvania tohto
povolenia; povolenie trvá najviac sedem pracovných
dní od jeho doruèenia orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a zaniká márnym uplynutím
tejto lehoty alebo jeho vykonaním.

Èl. III

(5) Povolenie pod¾a odseku 1 zaniká aj vtedy, ak plnoletá fyzická osoba nachádzajúca sa v obydlí umonila
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preveri stav dieaa.
(6) Úèinky uznesenia o povolení pod¾a odseku 1 nastávajú jeho doruèením orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a odseku 3.
(7) Povolenie na vstup do obydlia pod¾a odseku 1 sa
vzahuje aj na vstup do obydlia prísluníkom Policajného zboru, ktorý poskytuje orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately ochranu, a na vstup
do obydlia orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvanej fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu.22c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22c znejú:

22a) § 93b ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona
è. 175/2015 Z. z.
22b
) § 93b ods. 1 písm. a) zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona
è. 175/2015 Z. z.
22c
) § 93g ods. 2 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona
è. 175/2015 Z. z..

5. Doterají text § 201 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o návrhu na
vydanie povolenia pod¾a § 179b, môe napadnú len
osoba, ktorá sa osobne stará o diea..
6. § 221 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Súd zruí napadnuté rozhodnutie, ktorým sa
rozhodlo o návrhu na vydanie povolenia pod¾a § 179b,
a konanie zastaví; inak rozhodnutie súdu potvrdí..
7. V § 238 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Dovolanie nie je tie prípustné proti rozhodnutiu, ktorým sa
rozhodlo o návrhu o návrat neoprávnene premiestneného alebo zadriavaného dieaa pod¾a medzinárodnej
zmluvy.38b).
8. V § 243f sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) o návrhu o návrat neoprávnene premiestneného alebo
zadriavaného dieaa pod¾a medzinárodnej zmluvy.38b).
9. V § 273 ods. 4 sa slovo bytu nahrádza slovom
obydlia.

11. V § 273d ods. 2 písm. b) sa slovo bytu nahrádza
slovom obydlia.

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., zákona è. 310/2014 Z. z. a zákona
è. 131/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová v jeho prirodzenom rodinnom
prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí nahrádzajú slovami jeho rodièmi, a ak to nie je moné,
príbuznými dieaa.
2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Prvoradým h¾adiskom pri vo¾be a uplatòovaní
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je najlepí záujem dieaa, na urèovanie a posudzovanie ktorého sa uplatòuje zásada o záujme dieaa
pod¾a osobitného predpisu.3aa).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:

3aa) Èl. 5 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 175/2015 Z. z..

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa slová o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádzajú slovami v znení neskorích predpisov.
4. V § 4 ods. 3 sa vypúajú slová alebo ktorej bolo
diea doèasne zverené rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do starostlivosti pod¾a osobitného predpisu4).
5. V § 10 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodièovských zruèností,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
6. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sa vykonávajú v prostredí pod¾a § 4. Ak sú opatrenia pod¾a odseku 1 písm. b) vykonávané v prostredí pod¾a § 4 ods. 1
písm. d), ustanovenia tvrtej èasti tohto zákona sa na
výkon týchto opatrení nevzahujú..
7. V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:
b) odborných metód na
1. prispôsobenie sa novej situácii v prostredí pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. a) a b),
2. úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieaa,.
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8. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a uloi rodièom dieaa alebo osobe, ktorá sa osobne
stará o diea, povinnos pod¾a osobitného predpisu9c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

9c) § 37 ods. 4 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 175/2015
Z. z..

9. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s urèenou
právnickou osobou alebo fyzickou osobou alebo urèeným akreditovaným subjektom pod¾a dôvodov, pre ktoré bolo výchovné opatrenie uloené, plán výkonu výchovného opatrenia uloeného orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, ak mu
poskytuje súèinnos pri vykonávaní výchovných opatrení pod¾a osobitného predpisu.9d) Ak súd uloil povinnos pod¾a osobitného predpisu,9c) je súèasou plánu
výchovného opatrenia pod¾a prvej vety aj spôsob plnenia povinnosti uloenej súdom. Plán výkonu výchovného opatrenia je súèasou plánu sociálnej práce s dieaom, jeho rodièmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará
o diea..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:

9d) § 37 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 175/2015
Z. z..

10. V § 15 odsek 3 znie:
(3) Ak výchovné opatrenie, ktoré uloil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neplní
úèel alebo nesplnilo úèel, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a) zmení
1. obdobie, po ktorého uplynutí zhodnotí úèinky výchovného opatrenia,
2. právnickú osobu, fyzickú osobu alebo akreditovaný subjekt, ktoré majú spolupôsobi alebo spolupracova pri výkone výchovného opatrenia, alebo
b) zruí výchovné opatrenie a
1. rozhodne o uloení iného vhodného výchovného
opatrenia,
2. navrhne súdu uloenie výchovného opatrenia
pod¾a osobitného predpisu10) alebo
3. navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia
pod¾a osobitného predpisu.11).
11. § 15 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktorý poskytuje súèinnos súdu pri vykonávaní výchovného opatrenia pod¾a osobitného predpisu,9d) sleduje úèel výchovného opatrenia tak, aby pred
uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí
o jeho uloení, informoval súd o plnení úèelu výchovného opatrenia..
12. V § 17 ods. 4 sa za slovami výchovných skupinových programov èiarka nahrádza slovom alebo a vypúajú sa slová alebo výchovno-rekreaèných skupinových programov.
13. V § 20 ods. 2 celom texte sa slová rozhodnutia
súdu nahrádzajú slovami výkonu funkcie kolízneho
opatrovníka dieaa.
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14. V § 21 sa prvá veta oznaèuje ako odsek 1 a druhá
veta sa oznaèuje ako odsek 2 a na konci odseku 1 sa
pripájajú tieto vety: Diea nemusí právo na vyjadrenie
názoru vyui. Na zisovanie názoru dieaa pod¾a osobitného predpisu18) nie je potrebný súhlas rodièa alebo
inej osoby, ktorá sa osobne stará o diea, a názor mono
zisova aj bez prítomnosti týchto osôb. O tom, e sa
bude zisova názor dieaa, musí by rodiè alebo iná
osoba, ktorá sa osobne stará o diea, informovaný..
15. V § 32 ods. 4 sa za slovo rodièa vkladajú slová
pod¾a osobitného predpisu34) (ïalej len náhradná
osobná starostlivos).
16. V § 32 ods. 5 sa slová osobnej starostlivosti inej
fyzickej osoby ne rodièa nahrádzajú slovami náhradnej osobnej starostlivosti a na konci sa pripája
táto veta: Ak je diea umiestnené v zariadení na výkon
rozhodnutia súdu na základe rozhodnutia o uloení výchovného opatrenia, sleduje orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately úèel výchovného
opatrenia tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí o jeho uloení, informoval súd
o plnení úèelu výchovného opatrenia..
17. V § 33 ods. 1 sa slová osobnej starostlivosti inej
fyzickej osoby ne rodièa pod¾a osobitného predpisu,34) nahrádzajú slovami náhradnej osobnej starostlivosti,.
18. V § 35 odsek 9 znie:
(9) Ak má iadate¾, ktorý nadviazal osobný vzah
s dieaom, ktorému je potrebné sprostredkova náhradnú rodinnú starostlivos, záujem o sprostredkovanie nadviazania osobného vzahu s ïalím dieaom,
môe by opakovane zapísaný do zoznamu iadate¾ov
pod¾a odsekov 1 a 8, ak mu súd zveril diea, s ktorým
nadviazal osobný vzah, do starostlivosti budúcich
osvojite¾ov6) alebo, ak bolo zaèaté konanie o zverení dieaa, s ktorým nadviazal osobný vzah, do pestúnskej
starostlivosti. Na prípravu na náhradnú rodinnú starostlivos sa vzahuje § 40..
19. V § 39 odsek 7 znie:
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa vzahujú aj na fyzickú osobu pod¾a § 35 ods. 9..
20. V § 40 ods. 1 sa za slovom roky a za slovom
pestún slovo alebo nahrádza èiarkou a slová osoba, ktorej súd zveril diea do starostlivosti budúcich
osvojite¾ov6) sa nahrádzajú slovami fyzická osoba
pod¾a § 35 ods. 9.
21. V § 40 ods. 2 sa slová osoba, ktorej súd zveril
diea do starostlivosti budúcich osvojite¾ov6) nahrádzajú slovami fyzickou osobou pod¾a § 35 ods. 9.
22. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
§ 44a
(1) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pri vykonávaní opatrení pod¾a tohto zákona
zistí, e fyzická osoba, ktorej je diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poruèník,
ktorý sa osobne stará o diea, potrebuje odbornú po-

Èiastka 55

Zbierka zákonov è. 175/2015

moc na u¾ahèenie zabezpeèovania náhradného rodinného prostredia pre diea, navrhne tejto fyzickej osobe
a) poskytnutie alebo zabezpeèenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva,
b) vykonanie alebo zabezpeèenie vykonania opatrení
1. na u¾ahèenie rieenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,
2. pri uplatòovaní zákonných nárokov dieaa.
(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately priebene sleduje výkon náhradnej osobnej
starostlivosti a pestúnskej starostlivosti a najmenej raz
za es mesiacov predkladá súdu správu o kvalite starostlivosti o diea v náhradnej osobnej starostlivosti
alebo v pestúnskej starostlivosti vrátane informácie
o tom, èi rodièia môu prevzia maloleté diea do osobnej starostlivosti; to neplatí, ak sa diea zdriava v cudzine s vedomím súdu pod¾a osobitného predpisu.38aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38aa znie:

38aa) § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 175/2015 Z. z..

23. V § 49 ods. 3 sa vypúajú slová alebo predåením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku.
24. V § 59 ods. 1 písm. f) sa vypúajú slová alebo
uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak
súd predåil ústavnú starostlivos.
25. V § 61 ods. 9 sa vypúa slovo urèený a na konci
sa pripája táto veta: Na poh¾adávku tátu pod¾a prvej
vety sa nevzahuje povinnos zverejnenia v Centrálnom
registri splatných poh¾adávok tátu.44ba).
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kom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka.
33. V § 73 odsek 4 znie:
(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom
môe zabezpeèi vykonávanie
a) opatrení pod¾a § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. a) a c), § 12
ods. 1 písm. b) a d), § 17 ods. 4, § 33 ods. 9 písm. c),
§ 44a ods. 1, výchovných opatrení pod¾a osobitného
predpisu9d) alebo povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1
druhej vete prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo ich vykonáva v spolupráci s akreditovaným subjektom,
b) opatrení pod¾a § 11 ods. 3 písm. b), § 12 ods. 1
písm. d), sociálneho poradenstva pod¾a § 44a ods. 1
písm. a) a opatrení pod¾a § 44a ods. 1 písm. b) alebo
povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 druhej vete prostredníctvom sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka..
34. V § 73 ods. 5 sa za slovo subjektmi vkladajú slová a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi samostatnú prax sociálneho pracovníka a slová výchovným programom alebo sociálnym programom sa
nahrádzajú slovami výchovným opatrením, povinnosou pod¾a § 14 ods. 1 druhej vety alebo opatrením pod¾a
§ 44a ods. 1.

44ba) § 5 zákona è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

35. V § 79 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré
znie:
l) neodòatie akreditácie pod¾a § 85 v období piatich rokov pred podaním iadosti o udelenie akreditácie; na
preukázanie splnenia tejto podmienky staèí overenie tejto podmienky ministerstvom..

26. V § 65 ods. 5 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa slová
písm. a) a b) nahrádzajú slovami písm. a) a c).

36. V § 79 ods. 2 sa slová a j) nahrádzajú slovami
a l).

27. V § 69 ods. 1 sa vypúajú slová alebo po dovàení 19. roku veku mladého dospelého, ktorému bola predåená ústavná starostlivos rozhodnutím súdu,.

37. V § 89 ods. 17 sa za slová vykonanie mediácie
vkladajú slová a opatrení pod¾a tohto zákona sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka.

Poznámka pod èiarou k odkazu 44ba znie:

28. V § 71 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax
sociálneho pracovníka výkonom opatrenia pod¾a
§ 73 ods. 4 písm. b)..
29. V § 73 ods. 1 písm. b) sa za slovo krajov vkladajú slová a koncepcie zabezpeèovania výkonu súdnych
rozhodnutí v zariadeniach.
30. V § 73 ods. 1 písm. c) sa za slovami detský domov pre maloletých bez sprievodu èiarka nahrádza
slovom a a vypúajú sa slová a vypracúva koncepcie
zabezpeèovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu.
31. V § 73 ods. 2 písm. a) sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí bod sa oznaèuje ako druhý bod.
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 sa vypúa.
32. V § 73 ods. 2 písm. e) desiatom bode sa za slovo
subjektmi vkladajú slová alebo sociálnym pracovní-

38. V § 90 ods. 2 sa vypúajú slová o doèasnom zverení dieaa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem
sta sa pestúnom,.
39. § 90 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) V konaniach pod¾a odsekov 1 a 3 musí by dieau, ktoré je schopné formulova svoje vlastné názory,
zabezpeèené právo by vypoèuté v kadom konaní, ktoré sa ho týka. Diea nemusí právo pod¾a prvej vety vyui. Názoru dieaa musí by venovaná náleitá pozornos zodpovedajúca veku a vyspelosti dieaa. Dieau
je potrebné poskytnú
a) informácie o jeho práve vyjadri svoj názor, o dôvodoch vypoèutia jeho názoru a vplyve ním vyjadreného názoru na konanie,
b) potrebnú pomoc na u¾ahèenie priebehu zisovania
jeho názoru na vec..
40. Za § 93a sa vkladajú § 93b a 93g, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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§ 93b
Oprávnenia zamestnanca orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately je na úèel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oprávnený
a) osobne preverova v prostredí pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a b) informácie o tom, e by diea mohlo by
vystavené ohrozeniu ivota, zdravia alebo ne¾udskému alebo zlému zaobchádzaniu (ïalej len preverenie stavu dieaa),
b) osobne preverova starostlivos o výchovu, zdravie,
výivu a vestranný vývin dieaa alebo osobne zisova dôvody nevhodného správania sa detí v prostredí pod¾a § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) najmä návtevou dieaa a rozhovorom s dieaom, s rodièom
dieaa, s inou osobu, ktorá sa osobne stará o diea,
alebo s fyzickou osobu, ktorá má s dieaom blízky
vzah,
c) osobne preverova vhodnos prostredia pod¾a § 4 pre
zabezpeèenie výchovy a vestranného vývinu dieaa, a to aj vtedy, ak takéto preverenie je potrebné
z dôvodu, e by sa diea v tomto prostredí mohlo
v budúcnosti zdriava,74a)
d) osobne zisova alebo osobne preverova informácie
o negatívnych vplyvoch na ivot, zdravie, fyzický vývin, psychický vývin a sociálny vývin dieaa v otvorenom prostredí,
e) zisova v kole, v kolskom zariadení, u poskytovate¾a veobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti
a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní veobecnej ambulantnej starostlivosti,74b)
alebo u inej osoby informácie o zabezpeèovaní starostlivosti o výchovu a vestranný vývin dieaa;
oprávnenie sa primerane vzahuje aj na zisovanie
informácií o zabezpeèovaní starostlivosti o výchovu
a vestranný vývin dieaa fyzickou osobu pod¾a § 33
ods. 9 písm. b) alebo fyzickou osobu, ktorá má s dieaom blízky vzah,
f) predvola diea, rodièa dieaa, inú osobu, ktorá sa
osobne stará o diea, fyzickú osobu pod¾a § 33 ods. 9
písm. b), fyzickú osobu, ktorá má s dieaom blízky
vzah, alebo inú fyzickú osobu, ktorá môe poskytnú informácie o prostredí dieaa,
g) vyhotovi, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam
a zvukový záznam, ak je to potrebné na úèely preukázania ohrozenia ivota dieaa, zdravia dieaa,
ne¾udského alebo zlého zaobchádzania s dieaom,
h) vyhotovi, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, zvukový záznam na úèely preukázania priebehu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
(2) Oprávnenie pod¾a odseku 1 písm. a) a c) v byte
alebo v inom priestore slúiacom na bývanie alebo
v priestore k nim patriacom (ïalej len obydlie) mono
vykona, ak na vstup do obydlia udelila súhlas plnoletá
fyzická osoba v obydlí; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje
pod¾a § 93g. Oprávnenie pod¾a prvej vety musí by vy-
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konané spôsobom, ktorý neprekroèí mieru nevyhnutnú na dosiahnutie jeho úèelu a ktorý bude zodpoveda
veku dieaa, rozumovej vyspelosti dieaa a závanosti
situácie, v ktorej sa diea nachádza.
(3) Z výkonu oprávnenia pod¾a odseku 1 písm. a)
a d) vyhotoví zamestnanec orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately písomný záznam. Súèasou písomného záznamu je aj uvedenie dôvodov, pre
ktoré zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately oprávnenie vykonal.
§ 93c
Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam
a zvukový záznam
(1) O vyhotovovaní obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu pod¾a § 93b ods. 1
písm. g) a h), ako aj o dôvode jeho vyhotovenia je zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný vopred informova prítomné
fyzické osoby. Ak je diea prítomné pri vykonávaní
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vysvetlí zamestnanec orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvod vyhotovovania obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu, ako aj jeho ïalie
pouitie.
(2) Ak bude zamestnanec orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vyhotovova obrazový
záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam
z výkonu oprávnenia pod¾a § 93b ods. 1 písm. a) a c)
v prostredí pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b), musí by táto
informácia podaná ete predtým, ako prítomná fyzická
osoba umoní výkon tohto oprávnenia; zamestnanec
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môe bez predchádzajúceho informovania vyhotovi obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam len vtedy, ak poèas výkonu oprávnenia
zistí okolnosti nasvedèujúce tomu, e diea je vystavené ohrozeniu ivota, zdravia alebo ne¾udskému alebo
zlému zaobchádzaniu.
(3) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately vyhotoví zvukový záznam
z priebehu
a) vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v prostredí pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a b), ak ho o to poiada plnoletá fyzická osoba prítomná v obydlí,
b) zisovania názoru dieaa pod¾a osobitného predpisu.18)
(4) Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam
a zvukový záznam pod¾a § 93b ods. 1 písm. g) a h) sa nesprístupòuje pod¾a osobitného predpisu.74c) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately záznam
pod¾a prvej vety poskytne iba orgánu èinnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na úèel ustanovený
osobitným predpisom.74d)
(5) O pokodení obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu spíe orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý
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pokodenie zistil, úradný záznam, v ktorom uvedie dátum pokodenia záznamu alebo dátum, kedy bolo pokodenie záznamu zistené, a okolnosti pokodenia záznamu; pokodený záznam naïalej tvorí súèas
spisovej dokumentácie.
(6) Ak zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí
pod¾a § 4, nie je oprávnený nahradi výkon svojho
oprávnenia pod¾a § 93b ods. 1 písm. g) a h) obrazovým
záznamom, obrazovo-zvukovým záznamom alebo zvukovým záznamom vyhotoveným inou osobou.
§ 93d
Poverenie
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately sa pri výkone oprávnenia pod¾a
§ 93b ods. 1 písm. a) a c) preukazuje písomným poverením orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktoré obsahuje
a) meno a priezvisko zamestnanca,
b) funkèné zaradenie zamestnanca,
c) názov a sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
d) meno a priezvisko riadite¾a orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a jeho podpis,
e) odtlaèok úradnej peèiatky orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 93e
Povinnosti rodièa dieaa a inej osoby,
ktorá sa osobne stará o diea
Rodiè dieaa a iná osoba, ktorá sa osobne stará
o diea, je povinná
a) umoni zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately výkon jeho oprávnení a poskytnú mu potrebné informácie a doklady
na úèely výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
b) na poiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately s ním osobne spolupracova pri
ochrane práv a právom chránených záujmov dieaa,
c) osobne sa dostavi na miesto uvedené v predvolaní
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpeèi aj úèas dieaa.
Postup orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pri zabezpeèení
preverenia stavu dieaa
§ 93f
(1) Ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informácie nasvedèujúce tomu, e diea je vystavené ohrozeniu ivota, zdravia, ne¾udskému
alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je moné overi
pod¾a § 93b ods. 1 písm. b) a f), a zamestnancovi orgá-
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nu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
nie je umonené preveri stav dieaa, môe orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poda
súdu návrh na povolenie vstupu do obydlia na úèel preverenia stavu dieaa pod¾a osobitného predpisu74e)
(ïalej len návrh na povolenie); ustanovenie § 27 tým
nie je dotknuté.
(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je povinný pred podaním návrhu na povolenie
oznámi, èo i len ústne, rodièovi alebo inej osobe, ktorá
sa osobne stará o diea, e podá návrh na povolenie. Ak
to nie je moné alebo úèelné, uvedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately túto skutoènos v návrhu na povolenie.
(3) V návrhu na povolenie orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately uvedie
a) dôvod, pre ktorý je potrebné preveri stav dieaa,
b) zdroj informácií, ktoré viedli k výkonu oprávnení
pod¾a § 93b ods. 1 písm. a) a f),
c) vyuité oprávnenia pod¾a § 93b ods. 1 písm. a) a f)
alebo dôvod ich nevyuitia,
d) ïalie dôleité skutoènosti o stave dieaa, ktoré sú
mu známe,
e) identifikáciu obydlia pod¾a odseku 1.
§ 93g
(1) Ak súd povolil orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately vstup do obydlia na úèel preverenia stavu dieaa (ïalej len vstup do obydlia), zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnený v sprievode prísluníka
Policajného zboru (ïalej len policajt) vstúpi do obydlia a preveri stav dieaa.
(2) So zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnená vstúpi do
obydlia aj orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvaná fyzická osoba, ak s tým prizvaná fyzická osoba súhlasí. Orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately prizve zástupcu koly,
zástupcu kolského zariadenia, veobecného lekára
pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní veobecnej ambulantnej starostlivosti,74b) zamestnanca akreditovaného subjektu, ak akreditovaný subjekt vykonával pre diea niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
alebo inú fyzickú osobu, ak môu napomôc prevereniu
stavu dieaa. Prizvanou fyzickou osobou nemôe by
ten, kto by vstupom do obydlia alebo úèasou na preverení stavu dieaa mohol sledova svoj vlastný záujem.
Na zabezpeèenie prítomnosti prizvanej fyzickej osoby
staèí ústne poiadanie alebo elektronické poiadanie
s dodatoèným doruèením iadosti v listinnej podobe.
(3) Útvar Policajného zboru na poiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne ochranu zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a prizvanej fyzickej
osobe pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu
a preverení stavu dieaa.
(4) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately môe vyzva policajta alebo
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prizvanú fyzickú osobu, aby ho poèas preverenia stavu
dieaa nesprevádzali, ak je to vzh¾adom na najlepí záujem dieaa vhodné.
(5) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je povinný pred vstupom do obydlia na základe povolenia súdu
a) preukáza sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa
v obydlí povolením súdu,
b) struène objasni úèel povolenia súdu a
c) vyzva plnoletú fyzickú osobu nachádzajúcu sa
v obydlí k dobrovo¾nému umoneniu preverenia stavu dieaa.
(6) Ak je moné dôvodne predpoklada, e sa diea
nachádza v obydlí a nebolo umonené dobrovo¾né preverenie stavu dieaa, zabezpeèí orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately otvorenie obydlia k¾úèovou slubou vybranou z dostupných informaèných
zdrojov. Ak nebolo moné preukáza sa fyzickej osobe
nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu pred otvorením obydlia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa
v obydlí preukáe týmto povolením ihneï po otvorení
obydlia a vstupe doò.
(7) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, policajt a prizvaná fyzická osoba sú pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu
a preverení stavu dieaa povinní dba na èes a ¾udskú
dôstojnos fyzických osôb v obydlí, nesmú zasahova do
základných práv a slobôd fyzických osôb v obydlí nad
mieru nevyhnutnú na dosiahnutie úèelu preverenia stavu dieaa a výkon tohto oprávnenia musí by ukonèený
bezodkladne po tom, ako sa splní jeho úèel.
(8) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpeèi obrazovo-zvukový záznam zo
vstupu do obydlia na základe povolenia súdu a preverenia
stavu dieaa; súhlas prítomných osôb sa nevyaduje.
(9) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately po opustení obydlia
a) zabezpeèí uzamknutie obydlia, ak to nemôe urobi
fyzická osoba nachádzajúca sa v obydlí,
b) bezodkladne doruèí oznámenie o vykonaní vstupu
do obydlia na základe povolenia súdu vlastníkovi
obydlia, ak nebol prítomný v obydlí.
(10) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpeèil uzamknutie obydlia, je súèasou oznámenia pod¾a odseku 9 písm. b) aj miesto a èas,
kedy je moné prevzatie k¾úèov od obydlia.
(11) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je povinný doruèi súdu písomný záznam
z priebehu vstupu do obydlia na základe povolenia súdu
najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia obydlia
alebo od uplynutia doby platnosti povolenia súdu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 74a a 74e znejú:

74a) Napríklad § 25 a 45 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
74b
) § 12 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
74c
) 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.
74d
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.

74e
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) § 179b Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 175/2015 Z. z..

41. V § 94 ods. 1 celom texte sa slová kolské správy nahrádzajú slovami okresné úrady.
42. § 94 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné na iados
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezplatne poskytnú informácie na úèely overenia
úrovne starostlivosti o diea.
(4) Plnením informaènej povinnosti pod¾a odseku 3
nie sú dotknuté povinnosti50) tátnych orgánov a ïalích osôb pod¾a odseku 1, ak ide o podozrenie z týrania
dieaa, zneuívania dieaa alebo zo zanedbávania
starostlivosti o diea.
(5) Na úèely koordinácie pod¾a § 73 ods. 2 písm. e)
tretieho bodu sú osoby uvedené v odseku 1 okrem súdu
a policajta, ktorý je orgánom èinným v trestnom konaní,74f) povinné pri zosúlaïovaní postupov pri hodnotení
situácie dieaa a postupov rieenia situácie dieaa
spolupracova s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately..
Poznámka pod èiarou k odkazu 74f znie:

74f) § 10 ods. 8 a 10 Trestného poriadku v znení neskorích
predpisov..

43. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý znie:
§ 96a
(1) Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené poruovanie práv dieaa, je
povinný utaji totonos oznamovate¾a, ak o to oznamovate¾ poiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie
orgánu èinnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na úèel ustanovený osobitným predpisom.74d) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
môe utaji totonos oznamovate¾a, ak je to na dosiahnutie úèelu preverenia oznámenia nevyhnutné.
(2) Ak sú orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opakovane oznamované skutoènosti,
ktoré sa výkonom oprávnení pod¾a § 93b nepreukázali,
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemusí takéto oznámenie preverova, o èom upovedomí oznamovate¾a.
(3) Ak je oznamovate¾ úèastníkom konania, v ktorom
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plní funkciu kolízneho opatrovníka dieaa, orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately doruèí bezodkladne toto oznámenie príslunému súdu..
44. Za § 100k sa vkladá § 100l, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100l
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak je súèasou schválených priorít pod¾a § 73
ods. 1 písm. d) pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na rok 2016 aj zabezpeèenie
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výchovno-rekreaèného skupinového programu pod¾a
§ 17 ods. 4 v znení úèinnom do 31. decembra 2015,
vzahuje sa na zabezpeèenie tejto priority zákon úèinný
do 31. decembra 2015.
(2) Konanie o udelenie akreditácie, ktoré nebolo do
31. decembra 2015 právoplatne ukonèené, sa dokonèí
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2016..
Èl. IV
Zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o diea v znení zákona
è. 561/2008 Z. z., zákona è. 468/2011 Z. z. a zákona
è. 383/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúajú slová alebo na základe
rozhodnutia prísluného orgánu2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
2. V § 1 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
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kom. Ak nárok na opakovaný príspevok dieau nevznikol, výivné pod¾a prvej vety prísluný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje dieau. Prísluný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny postupuje pod¾a
druhej vety a tretej vety aj vtedy, ak rodiè dieaa neplní
súdom uloenú vyivovaciu povinnos alebo ju plní
èiastoène..
7. V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová alebo
rozhodnutia prísluného orgánu2) a slová písm. b)
a d) sa nahrádzajú slovami písm. b) a c).
8. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slová písm. b) a d) nahrádzajú slovami písm. b) a c).
9. V § 7 ods. 1 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú
slovami písm. a) a d).
10. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová alebo
rozhodnutia prísluného orgánu2) a slová písm. a) a
e) sa nahrádzajú slovami písm. a) a d).

Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a f).

11. Za § 19a sa vkladá §19b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

3. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová písm. d) a g) nahrádzajú slovami písm. d) a f).

§ 19b

4. V § 5 ods. 2 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú slovami písm. a) a d) a vypúajú sa slová alebo rozhodnutím prísluného orgánu2).
5. V § 5 ods. 4 a § 10 ods. 1 sa slová príslunému orgánu pod¾a osobitného predpisu,8) nahrádzajú slovami príslunému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 45 a 51 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 175/2015
Z. z..

6. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Uloením povinnosti poukazova výivné príslunému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny8) prechádza nárok na výivné oprávneného dieaa na tento
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a do sumy poskytovaného opakovaného príspevku dieau pod¾a odseku 3 je príjmom tátneho rozpoètu. Ak výivné pod¾a
prvej vety je vyie ako opakovaný príspevok dieau,
patrí dieau aj rozdiel medzi výivným a týmto príspev-

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak bolo diea zverené do osobnej starostlivosti
inej fyzickej osoby ne rodièa3) pred 1. januárom 2016
a súd rozhodne o povinnosti poukazova výivné dieaa zvereného do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ne rodièa3) platite¾ovi, suma opakovaného príspevku dieau sa upraví najskôr od 1. januára 2016
a prvýkrát sa vyplatí najskôr vo februári 2016 za január
2016.
(2) Suma opakovaného príspevku dieau vyplácaná
za obdobie do 31. decembra 2015 sa upraví pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2015, ak súd rozhodne
o zmene výky výivného za obdobie do 31. decembra
2015..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Èl. II stráca úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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176
ZÁKON
z 25. júna 2015
o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) pôsobnos, postavenie, vo¾bu, podmienky výkonu
funkcie a zánik výkonu funkcie
1. komisára pre deti,
2. komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
b) zriadenie a úlohy
1. Úradu komisára pre deti,
2. Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
DRUHÁ ÈAS
KOMISÁR PRE DETI
§2
(1) Komisár pre deti sa podie¾a na ochrane práv detí
podporou a presadzovaním práv priznaných dieau1)
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná2) (ïalej len práva dieaa).
(2) Komisár pre deti je nezávislý orgán, ktorý svoju
pôsobnos vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti
ochrany ¾udských práv.
(3) Kadý má právo obráti sa na komisára pre deti vo
veci poruovania práv dieaa alebo ohrozovania práv
dieaa.
(4) Diea má právo obráti sa na komisára pre deti
priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedo1

mia rodièov, poruèníka, opatrovníka alebo inej osoby,
ktorej bolo diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov.3)
§3
(1) Pôsobnos komisára pre deti sa vzahuje na
a) orgány verejnej správy, ktorými na úèely tohto zákona sú
1. orgány tátnej správy,
2. orgány územnej samosprávy,
3. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré pod¾a osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností
fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby a fyzické osoby  podnikate¾ov neuvedené v písmene a).
(2) Pôsobnos komisára pre deti sa nevzahuje na výkon právomocí Národnej rady Slovenskej republiky
(ïalej len národná rada), prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu
Slovenskej republiky (ïalej len ústavný súd), prokuratúry, súdu, Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím, spravodajských
sluieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta,
ktorý je orgánom èinným v trestnom konaní;4) to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú
ako orgány verejnej správy.
§4
(1) Komisár pre deti
a) posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodriavanie práv dieaa,
b) monitoruje dodriavanie práv dieaa najmä vykonávaním nezávislého zisovania plnenia záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná,2) a uskutoèòovaním

) Èl. 1 Dohovoru o právach dieaa (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 104/1991 Zb.).
) Dohovor o právach dieaa (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 104/1991 Zb.).
Opèný protokol k Dohovoru o právach dieaa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 424/2004 Z. z.).
Opèný protokol k Dohovoru o právach dieaa o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 256/2009 Z. z.).
Opèný protokol k Dohovoru o právach dieaa o procedúre oznámení (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 91/2014 Z. z).
3
) § 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 44 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 10 ods. 8 a 10 Trestného poriadku.
2
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výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,
c) presadzuje záujmy detí v spoloènosti, spolupracuje
s demi priamo alebo prostredníctvom organizácií
pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s demi
veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,
d) podporuje zvyovanie povedomia o právach dieaa
v spoloènosti,
e) spolupracuje so zahraniènými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podie¾ajú na výkone
práv dieaa alebo ochrane práv dieaa.
(2) Komisár pre deti je oprávnený
a) poadova
1. informácie a údaje na úèely posúdenia dodriavania práv dieaa a na úèely monitorovania dodriavania práv dieaa,
2. kópie spisovej dokumentácie na úèely posúdenia
dodriavania práv dieaa vrátane kópií dokladov,
obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
3. od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,
4. stanovisko k výsledku posúdenia pod¾a odseku 1
písm. a) a stanovisko k výsledku monitorovacej
èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej
èinnosti je zistenie, e bolo poruené právo dieaa alebo ohrozené právo dieaa,
b) hovori aj bez prítomnosti tretích osôb s dieaom,
ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odòatia slobody, ochranné lieèenie alebo
ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva
ústavná starostlivos, výchovné opatrenie alebo
predbené opatrenie pod¾a osobitného predpisu,5)
c) predklada oznámenia v mene dieaa alebo detí
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,6)
d) podáva vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval
pod¾a odseku 1 písm. a),
e) vydáva stanoviská vo veciach dodriavania práv
dieaa,
f) navrhova prostriedky nápravy pod¾a výsledkov posúdenia pod¾a odseku 1 písm. a) alebo pod¾a výsledkov monitorovacej èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b),
g) zúèastni sa konania pod¾a veobecných predpisov
o konaní pred súdmi.
(3) Ak je diea vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71
ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku (ïalej len kolúzna väzba), výkon oprávnenia pod¾a
odseku 2 písm. b) oznámi komisár pre deti príslunému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.
(4) Ak je diea vo väzbe, komisár pre deti je oprávnený
hovori s dieaom po dohode s obhajcom dieaa; obhajca dieaa môe by prítomný pri výkone oprávnenia
pod¾a odseku 2 písm. b).
5
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§5
(1) Komisár pre deti predkladá národnej rade kadoroène do konca marca správu o èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súèasou tejto správy sú najmä poznatky z èinností pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b)
a návrhy a odporúèania na nápravu zistených nedostatkov.
(2) Ak komisár zistí skutoènosti nasvedèujúce, e poruovanie práv dieaa alebo ohrozovanie práv dieaa
je závané alebo sa týka väèieho poètu detí, môe
predloi národnej rade mimoriadnu správu. Súèasou
mimoriadnej správy môe by aj návrh, aby bola prerokovaná na najbliej schôdzi národnej rady.
Úrad komisára pre deti
§6
(1) Zriaïuje sa Úrad komisára pre deti so sídlom
v Bratislave.
(2) Úrad komisára pre deti je právnická osoba, ktorá
sa nezapisuje do obchodného registra.
(3) tatutárnym orgánom Úradu komisára pre deti je
komisár pre deti.
(4) Podrobnosti o organizácii, èinnosti a úlohách
Úradu komisára pre deti upravuje tatút, ktorý vydá
komisár pre deti.
§7
(1) Úrad komisára pre deti plní úlohy spojené s odborným, organizaèným a materiálno-technickým zabezpeèením èinnosti komisára pre deti.
(2) Komisár pre deti vymenúva a odvoláva riadite¾a
Úradu komisára pre deti.
(3) Riadite¾ Úradu komisára pre deti a zamestnanci
Úradu komisára pre deti plnia úlohy Úradu komisára
pre deti v právnom vzahu pod¾a osobitného predpisu.7)
(4) Komisár pre deti môe poveri riadite¾a Úradu komisára pre deti alebo zamestnanca Úradu komisára
pre deti plnením úloh pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) prvého
bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna väzba.
TRETIA ÈAS
KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
§8
(1) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa
podie¾a na ochrane práv osôb so zdravotným postihnu-

) Napríklad § 45 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 466/2008 Z. z., § 120 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
6
) Èas II Opèného protokolu k Dohovoru o právach dieaa o procedúre oznámení.
7
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
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tím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe
so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná8) (ïalej len
práva osoby so zdravotným postihnutím).
(2) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je
nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnos vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ¾udských práv.
(3) Kadý má právo obráti sa na komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím vo veci poruovania práv
osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania
práv osoby so zdravotným postihnutím.
(4) Fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilos na právne
úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená
spôsobilosti na právne úkony, má právo obráti sa na
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu; ak je takou fyzickou osobou diea,
pouije sa § 2 ods. 4 rovnako.
§9
(1) Pôsobnos komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím sa vzahuje na
a) orgány verejnej správy, ktorými na úèely tohto zákona sú
1. orgány tátnej správy,
2. orgány územnej samosprávy,
3. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré pod¾a osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností
fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby a fyzické osoby  podnikate¾ov neuvedené v písmene a).
(2) Pôsobnos komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím sa nevzahuje na výkon právomocí národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ústavného súdu, prokuratúry,
súdu, Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti,
spravodajských sluieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom èinným v trestnom
konaní;4) to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto
orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.
§ 10
(1) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
a) posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodriavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
b) monitoruje dodriavanie práv osoby so zdravotným
postihnutím najmä vykonávaním nezávislého zisovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viaza8
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ná,8) a uskutoèòovaním výskumov a prieskumov na
sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,
c) presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím
v spoloènosti, spolupracuje s osobami so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, konzultuje s osobami so
zdravotným postihnutím veci, ktoré sa ich týkajú,
skúma názory osôb so zdravotným postihnutím
a podporuje ich záujem o verejné otázky,
d) podporuje zvyovanie povedomia o právach osoby so
zdravotným postihnutím v spoloènosti,
e) spolupracuje so zahraniènými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podie¾ajú na výkone
práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ochrane práv osoby so zdravotným postihnutím.
(2) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je
oprávnený
a) poadova
1. informácie a údaje na úèely posúdenia dodriavania práv osoby so zdravotným postihnutím a na
úèely monitorovania dodriavania práv osoby so
zdravotným postihnutím,
2. kópie spisovej dokumentácie na úèely posúdenia
dodriavania práv osoby so zdravotným postihnutím vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
3. od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,
4. stanovisko k výsledku posúdenia pod¾a odseku 1
písm. a) a stanovisko k výsledku monitorovacej
èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej
èinnosti je zistenie, e bolo poruené právo osoby
so zdravotným postihnutím alebo ohrozené právo
osoby so zdravotným postihnutím,
b) hovori aj bez prítomnosti tretích osôb s osobou so
zdravotným postihnutím, ktorá je umiestnená
v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odòatia slobody, detencia, ochranné lieèenie, ochranná výchova alebo ústavné lieèenie, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivos, výchovné opatrenie
alebo predbené opatrenie pod¾a osobitného predpisu,5)
c) predklada oznámenia v mene osoby so zdravotným
postihnutím alebo osôb so zdravotným postihnutím
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,9)
d) podáva vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval
pod¾a odseku 1 písm. a),
e) vydáva stanoviská vo veciach dodriavania práv
osoby so zdravotným postihnutím,
f) navrhova prostriedky nápravy pod¾a výsledkov posúdenia pod¾a odseku 1 písm. a) alebo pod¾a výsledkov monitorovacej èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b),

) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 317/2010
Z. z.).
Opèný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 318/2010 Z. z.).
9
) Opèný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
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(3) Ak je osoba so zdravotným postihnutím v kolúznej väzbe, výkon oprávnenia pod¾a odseku 2 písm. b)
oznámi komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
príslunému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.

zdravotným postihnutím alebo zamestnanca Úradu
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím plnením úloh pod¾a § 10 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna
väzba.

§ 11

TVRTÁ ÈAS

g) zúèastni sa konania pod¾a veobecných predpisov
o konaní pred súdmi.

(1) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
predkladá národnej rade kadoroène do konca marca
správu o èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
Súèasou tejto správy sú najmä poznatky z èinností
pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a b) a návrhy a odporúèania
na nápravu zistených nedostatkov.
(2) Ak komisár zistí skutoènosti nasvedèujúce, e poruovanie práv osôb so zdravotným postihnutím alebo
ohrozovanie práv osôb so zdravotným postihnutím je
závané alebo sa týka väèieho poètu osôb so zdravotným postihnutím, môe predloi národnej rade mimoriadnu správu. Súèasou mimoriadnej správy môe by
aj návrh, aby bola prerokovaná na najbliej schôdzi
národnej rady.
Úrad komisára
pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 12
(1) Zriaïuje sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím so sídlom v Bratislave.
(2) Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.
(3) tatutárnym orgánom Úradu komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím je komisár pre osoby so
zdravotným postihnutím.
(4) Podrobnosti o organizácii, èinnosti a úlohách
Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
upravuje tatút, ktorý vydá komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 14
Na úèely tejto èasti zákona sa komisárom rozumie
komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným
postihnutím a úradom komisára sa rozumie Úrad komisára pre deti a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 15
Podmienky volite¾nosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Za komisára mono zvoli fyzickú osobu, ktorá
je obèanom Slovenskej republiky,
má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
dosiahla vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
je bezúhonná,
je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a
písomne súhlasila s kandidatúrou za komisára.

(2) Splnenie podmienky pod¾a odseku 1 písm. c) sa
preukazuje doloeným dokladom o absolvovaní vysokokolského túdia druhého stupòa vydaným vysokou
kolou alebo doloeným rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní pod¾a osobitného predpisu.10)
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo ten, komu nebol uloený nepodmieneèný trest odòatia slobody. Bezúhonnos sa preukazuje doloeným výpisom z registra trestov nie starím
ako tri mesiace.

(3) Riadite¾ Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a zamestnanci Úradu komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím plnia úlohy Úradu
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v právnom vzahu pod¾a osobitného predpisu.7)

(4) Splnenie podmienky pod¾a odseku 1 písm. e) sa
preukazuje podporným stanoviskom najmenej piatich
reprezentatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na úèely tohto zákona povauje obèianske
zdruenie alebo nezisková organizácia poskytujúca
veobecne prospené sluby, ak má predmet èinnosti
v oblasti
a) presadzovania a ochrany práv detí a pôsobí najmenej pä rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára
pre deti,
b) presadzovania a ochrany práv osôb so zdravotným
postihnutím a pôsobí najmenej pä rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby,
ktorá kandiduje za komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

(4) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
môe poveri riadite¾a Úradu komisára pre osoby so

(5) Splnenie podmienok volite¾nosti overuje prísluný výbor národnej rady.

§ 13
(1) Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím plní úlohy spojené s odborným, organizaèným
a materiálno-technickým zabezpeèením èinnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(2) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
vymenúva a odvoláva riadite¾a Úradu komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím.

10

) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorích predpisov.
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§ 16
Vo¾ba komisára
(1) Komisára volí národná rada z kandidátov navrhnutých prísluným výborom národnej rady. Návrh na
kandidáta na komisára môe príslunému výboru národnej rady predloi len poslanec národnej rady.
(2) Vo¾bu komisára vyhlasuje predseda Národnej
rady Slovenskej republiky (ïalej len predseda národnej rady) tak, aby sa vo¾ba vykonala
a) v lehote zaèínajúcej esdesiatym dòom pred uplynutím funkèného obdobia komisára, nie vak skôr
ako 30 dní po jej vyhlásení, alebo
b) do 60 dní od zániku výkonu funkcie komisára, ak
k zániku výkonu funkcie komisára dolo pred uplynutím jeho funkèného obdobia, nie vak skôr ako 30
dní po jej vyhlásení.
§ 17
Funkèné obdobie komisára
a výkon funkcie komisára
(1) Funkèné obdobie komisára je es rokov a zaèína
plynú dòom zaèatia výkonu funkcie komisára.
(2) Komisár zaèína vykonáva funkciu v deò nasledujúci po dni, keï bol zvolený za komisára. Ak výkon
funkcie doterajieho komisára zanikne uplynutím
funkèného obdobia, novozvolený komisár nezaène vykonáva funkciu skôr ako v deò nasledujúci po dni, keï
uplynulo funkèné obdobie doterajieho komisára.
(3) Komisár, ktorého funkèné obdobie uplynulo, pokraèuje vo výkone funkcie do zaèatia vykonávania
funkcie novozvoleného komisára. Ak výkon funkcie komisára zanikol z iného dôvodu ako uplynutím funkèného obdobia a nie je zvolený nový komisár, plní úlohy
tatutárneho orgánu za komisára riadite¾ úradu komisára.
(4) Komisár musí poèas celého výkonu funkcie spåòa podmienky volite¾nosti pod¾a § 15 ods. 1 písm. a)
a d).
§ 18
Nezluèite¾nos výkonu funkcie komisára
(1) Komisár nesmie popri výkone funkcie vykonáva
funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú
funkciu, by èlenom politickej strany alebo politického
hnutia, podnika ani vykonáva inú zárobkovú èinnos
okrem správy vlastného majetku, správy majetku maloletého dieaa,11) správy majetku osoby, ktorej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, alebo správy
majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na
právne úkony, a vedeckej, pedagogickej, literárnej
a umeleckej èinnosti.
(2) Ak komisár vykonáva funkciu alebo èinnos pod¾a
odseku 1 v èase zaèatia výkonu funkcie, je povinný do
30 dní odo dòa zaèatia výkonu funkcie takú funkciu
11

) § 32 a 33 zákona è. 36/2005 Z. z.
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alebo èinnos ukonèi alebo vykona zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skonèeniu.
§ 19
Zánik výkonu funkcie komisára
(1) Výkon funkcie komisára zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia, ak v § 17 ods. 3 nie je
ustanovené inak,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia
o vyhlásení za màtveho.
(2) Komisár sa môe vzda svojej funkcie písomným
oznámením predsedovi národnej rady. Výkon funkcie
komisára zanikne dòom doruèenia písomného oznámenia predsedovi národnej rady, ak v oznámení nie je
uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie.
(3) Národná rada na návrh prísluného výboru národnej rady komisára odvolá, ak komisár
a) prestal spåòa podmienky volite¾nosti pod¾a § 15
ods. 1 písm. a) a d),
b) zaèal vykonáva funkciu alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom jeho funkcie.
(4) Národná rada môe na návrh prísluného výboru
národnej rady komisára odvola, ak nevykonáva funkciu komisára viac ako es po sebe nasledujúcich mesiacov.
(5) Skutoènosti uvedené v odseku 3 je komisár povinný bezodkladne písomne oznámi predsedovi národnej
rady. Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku súdu,
ktorým bol komisár odsúdený za trestný èin pod¾a § 15
ods. 3, a nadobudnutie právoplatnosti rozsudku súdu,
ktorým bol komisár pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilos na právne
úkony obmedzená, bezodkladne oznámi predsedovi
národnej rady súd, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(6) Zánik výkonu funkcie komisára z dôvodu pod¾a
odseku 1 písm. c) predseda národnej rady písomne
oznámi fyzickej osobe, ktorej takto zanikol výkon funkcie.
§ 20
Platové pomery
a podmienky výkonu funkcie komisára
(1) Funkcia komisára je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzahu.
(2) Komisárovi patrí plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a pauálne náhrady súvisiace
s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ïalích výdavkov spojených s výkonom funkcie
poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
(3) Úlohy zamestnávate¾a na úèely odseku 2 a na
úèely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia
a daní plní pre komisára úrad komisára.
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Postup pri vybavovaní podnetu

§ 22

§ 21

(1) Komisár podnet odloí, ak
a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b) vo veci, ktorej sa podnet týka,
1. koná ústavný súd alebo súd okrem konania, ktorého sa komisár zúèastòuje pod¾a veobecných
predpisov o konaní pred súdmi,
2. rozhodol ústavný súd alebo súd; to neplatí, ak komisár do 60 dní od doruèenia podnetu predloil
oznámenie pod¾a § 4 ods. 2 písm. c) alebo § 10
ods. 2 písm. c),
c) podávate¾ podnetu vezme svoj podnet spä,
d) podávate¾ podnetu napriek výzve komisára pod¾a
§ 21 ods. 5 v urèenej lehote podnet nedoplnil alebo
nespresnil a vo vybavovaní podnetu nemono pre
tento nedostatok pokraèova,
e) podávate¾ podnetu neudelí súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov uvedených v iadosti komisára pod¾a § 21 ods. 7.

(1) Kadý, kto má právo obráti sa na komisára pod¾a
§ 2 ods. 3 a 4 a § 8 ods. 3 a 4, má právo pri styku s komisárom pouíva svoj materinský jazyk a komunikova
s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.
(2) Podnet mono poda písomne, ústne do zápisnice,
telefaxom alebo elektronickými prostriedkami.
(3) Podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je obmedzená
na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného
tátneho orgánu, a korepondencia súvisiaca s podnetom nepodliehajú úradnej kontrole.
(4) Ak sa podnet podáva ústne, vyhotovuje sa písomný úradný záznam a so súhlasom osoby, ktorá podáva
podnet (ïalej len podávate¾ podnetu), aj zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam; fyzickej osobe
sú pred vyhotovením zvukového záznamu alebo
obrazovo-zvukového záznamu vysvetlené dôvody jeho
vyhotovenia. Na takto vyhotovený zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam sa nevzahuje osobitný
predpis;12) zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam komisár poskytuje súdu a orgánom èinným
v trestnom konaní na ich iados.
(5) Ak je podnet nejasný, komisár vyzve podávate¾a
podnetu, aby v urèenej lehote nejasný podnet doplnil
alebo spresnil. Komisár pouèí podávate¾a podnetu pod¾a prvej vety o spôsobe a obsahu doplnenia a spresnenia a o následkoch nedoplnenia alebo nespresnenia
podnetu.
(6) Ak podávate¾ podnetu poiada komisára, aby sa
jeho totonos utajila, alebo ak je jej utajenie potrebné,
pri vybavovaní podnetu sa postupuje len na základe
anonymizovaného podnetu. Kadý zúèastnený na vybavovaní podnetu, komu je totonos podávate¾a podnetu známa, je povinný o nej zachova mlèanlivos.
(7) Ak podávate¾ podnetu poiada komisára, aby sa
jeho totonos utajila, ale charakter podnetu neumoòuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z osobných údajov, komisár bezodkladne poiada podávate¾a
podnetu o súhlas s uvedením niektorého z osobných
údajov a pouèí ho o následkoch neudelenia súhlasu
s uvedením niektorého z osobných údajov.
(8) Ak je podávate¾om podnetu fyzická osoba, ktorá
nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne
úkony, postupuje komisár pri prijímaní a posudzovaní
úplnosti alebo zrozumite¾nosti podnetu s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelos podávate¾a podnetu
a opisované skutoènosti.
(9) Postupom pri vybavovaní podnetu nemôu by
ohrozené práva a právom chránené záujmy podávate¾a
podnetu.
12
13
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(2) Komisár môe podnet odloi, ak
a) podnet je neopodstatnený,
b) podnet je anonymný,
c) vo veci, ktorej sa podnet týka, u koná alebo konal
verejný ochranca práv alebo iný komisár,
d) ide o podnet vo veci, ktorú u komisár vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutoènosti.
(3) O odloení podnetu a dôvodoch jeho odloenia komisár písomne oboznámi podávate¾a podnetu; to neplatí, ak ide o anonymný podnet. Fyzickú osobu, ktorá
nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne
úkony, o odloení podnetu a dôvodoch jeho odloenia
komisár oboznámi v prístupnej forme.
§ 23
Ak komisár zistí, e
a) podnet je pod¾a svojho obsahu
1. podaním pod¾a predpisov upravujúcich správne
konanie alebo súdne konanie, alebo ústavnou
sanosou, bezodkladne podávate¾a podnetu pouèí o správnom postupe,
2. oznámením o skutoènostiach, e bol spáchaný
trestný èin, alebo ak obsah podnetu nasvedèuje
tomu, e mal by spáchaný trestný èin, bezodkladne odstúpi podnet alebo jeho èas príslunému orgánu13) a o tomto postupe informuje podávate¾a podnetu,
b) právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je
v rozpore so zákonom alebo s iným veobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávate¾a podnetu.

) 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.
) § 196 ods. 1 Trestného poriadku.
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§ 24
Výsledkom posúdenia pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) alebo
§ 10 ods. 1 písm. a) je písomné vyjadrenie, ktoré sa doruèuje
a) podávate¾ovi podnetu,
b) osobe, ktorej poruenie alebo ohrozenie práv bolo
posudzované,
c) tomu, proti komu podnet alebo iniciatíva komisára
smeruje.
§ 25
Spracúvanie osobných údajov
(1) Komisár a úrad komisára spracúvajú na úèel posúdenia pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 10 ods. 1
písm. a) alebo predloenia oznámenia pod¾a § 4 ods. 2
písm. c) alebo § 10 ods. 2 písm. c) osobné údaje pod¾a
osobitného predpisu14) o osobách, ktorých sa posúdenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 10 ods. 1 písm. a)
alebo oznámenie pod¾a § 4 ods. 2 písm. c) alebo § 10
ods. 2 písm. c) týka (ïalej len dotknutá osoba), v rozsahu nevyhnutnom na ich posúdenie alebo predloenie.
(2) Ak je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb komisár a úrad komisára
obmedzia dotknutej osobe výkon práv týkajúcich sa
osobných údajov pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) Úrad komisára môe získava bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje pod¾a odseku 1 kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných
dokladov na nosiè informácií.
§ 26
Povinnosti orgánu verejnej správy,
právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a
(1) Orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická
osoba  podnikate¾, na ktorých sa vzahuje pôsobnos
komisára, sú povinní na iados
a) komisára
1. umoni vstup do objektu orgánu verejnej správy
a na miesto, kde sa vykonáva väzba, trest odòatia
slobody, detencia, ochranné lieèenie, ochranná
výchova, ústavné lieèenie, alebo na miesto, kde sa
vykonáva ústavná starostlivos, výchovné opatrenie, predbené opatrenie pod¾a osobitného predpisu,5)
2. poskytnú písomné stanovisko, informácie, údaje
a kópie spisovej dokumentácie vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov najneskôr do 20 dní odo dòa doruèenia iadosti, ak nie
je dohodnuté s komisárom inak,
3. zabezpeèi vykonanie oprávnení poadovaných
14
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komisárom bez zbytoèného odkladu, ak nie je dohodnuté s komisárom inak,
4. poskytnú komisárovi súèinnos pri výkone jeho
pôsobnosti,
b) komisára pre deti umoni vstup na iné miesto, ako
je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto
mieste nachádza diea,
c) komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
umoni vstup na iné miesto, ako je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto mieste nachádza osoba so zdravotným postihnutím.
(2) Ak orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾, na ktorých sa vzahuje pôsobnos komisára, neprijmú prostriedok nápravy navrhnutý komisárom alebo nesplnia povinnos pod¾a
odseku 1, komisár oznámi túto skutoènos ich nadriadenému orgánu; ak orgán verejnej správy nemá nadriadený orgán, komisár predloí informáciu o tejto skutoènosti na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
§ 27
Spolupráca
Komisár pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje
s príslunými orgánmi verejnej moci. Komisár môe
spolupracova aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd.
§ 28
Mlèanlivos
Komisár je povinný zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, ak povinnos mlèanlivosti ustanovuje osobitný
predpis. Povinnos mlèanlivosti pod¾a prvej vety sa
vzahuje aj na zamestnancov úradu komisára.
§ 29
(1) Výkon funkcie komisára a èinnos úradu komisára sú financované z dotácií zo tátneho rozpoètu pod¾a
osobitného predpisu.16) Úrad komisára zostavuje svoj
rozpoèet príjmov a výdavkov, prièom výku jednotlivých výdavkových poloiek urèí na základe celkového
limitu výdavkov. Podrobnosti o truktúre rozpoètu príjmov a výdavkov upraví komisár tatútom.
(2) Na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými
pod¾a odseku 1 sa vzahuje osobitný predpis.17) Za hospodárenie s prostriedkami poskytnutými pod¾a odseku 1 zodpovedá komisár ako tatutárny orgán, ak
v § 17 ods. 3 nie je ustanovené inak.
(3) Na kontrolu hospodárenia úradu komisára s finanènými prostriedkami sa vzahuje osobitný predpis.18)

) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
) Napríklad § 28 a 30 zákona è. 122/2013 Z. z.
16
) § 8a ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
15
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(4) Na nakladanie s majetkom tátu, ktorý spravuje
úrad komisára sa vzahuje osobitný predpis.19)
PIATA ÈAS
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 30
(1) Predseda národnej rady vyhlási prvú vo¾bu komisára pre deti a prvú vo¾bu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím najneskôr do 30. novembra 2015.
(2) Komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím zvolení prvýkrát po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona zaènú vykonáva svoju pôsobnos najneskôr do iestich mesiacov odo dòa zvolenia.
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
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
19
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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., zákona
è. 78/2015 Z. z. a zákona è. 131/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:
§ 35b
Na ochranu práv môe súd aj bez návrhu pribra do
konania komisára pre deti alebo komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím..
Èl. III
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 527/2003 Z. z., zákona è. 122/2006 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z. sa mení
takto:
V § 23 ods. 2 sa slová práv v súvislosti s výkonom
jeho pôsobnosti1) nahrádzajú slovami práv, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ¾udské práva v znení zákona è. 136/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 269/2007
Z. z. a zákona è. 85/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová vrátane
práv dieaa1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa.
Èl. V
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 475/2005 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 192/2011 Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z., zákona
è. 372/2013 Z. z. a zákona è. 307/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 58 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slo-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
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vá: komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím,.
Èl. VI
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 122/2006
Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 220/2011
Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013
Z. z. a zákona è. 362/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa za slová vládu Slovenskej republiky, vkladajú slová komisára pre deti, komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím,.
2. V § 15 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo konal komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným postihnutím..
Èl. VII
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 240/2014 Z. z., zákona è. 298/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z., zákona è. 32/2015 Z. z., zákona
è. 61/2015 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z., zákona è. 112/2015 Z. z. a zákona
è. 140/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 39c sa dopåòa citáciou: Zákon è. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti
a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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2. V § 190 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Organizaèná zloka Sociálnej poisovne je povinná umoni nazeranie do spisov komisárovi pre deti
a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Èl. VIII
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z. z., zákona
è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z., zákona
è. 318/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z., zákona
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 364/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z., zákona è. 25/2015 Z. z., zákona
è. 61/2015 Z. z., zákona è. 62/2015 Z. z., zákona
è. 79/2015 Z. z. a zákona è. 140/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová verejného ochrancu
práv, vkladajú slová komisára pre deti, komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím,.
Èl. IX
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 333/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 452/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 473/2009 Z. z., zákona
è. 106/2011 Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z. a zákona
è. 345/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 17 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
f) komisára pre deti,
g) komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,.
Doterajie písmená f) a m) sa oznaèujú ako písmená h) a o).
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Èl. X
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 385/2008 Z. z., zákona è. 553/2008 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 289/2012 Z. z., zákona è. 202/2013 Z. z. a zákona
è. 305/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 3 ods. 3 písm. d) sa za slovo práv, vkladajú slová
Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím,.
Èl. XI
Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 336/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
f) komisárom pre deti,
g) komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím,.
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená h) a k).
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zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 3 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová Kancelárie verejného ochrancu práv vkladá èiarka a slová komisára
pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Èl. XIII
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 361/2014 Z. z. a zákona è. 130/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 6 písm. ae) sa na konci pripájajú tieto
slová: komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so
zdravotným postihnutím,.

2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. i).

2. V § 23 ods. 3 sa za slovo práv vkladá èiarka a slová komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a slovo jeho sa nahrádza slovom ich.

Èl. XII

Èl. XIV

Zákon è. 385/2008 Z. z. o Tlaèovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.
Èl. II stráca úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 2015,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 55/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

vegetatívnych pukov alebo meristémového pletiva
odobratého z rastliny..
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3

Èl. I

Poiadavky na výrobu sadiva zemiakov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 55/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
sadiva zemiakov na trh sa mení a dopåòa takto:

(1) Sadivo zemiakov v kategórii predzákladné sadivo
zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované
sadivo zemiakov musí pri uznávaní vykonávanom kontrolným ústavom spåòa poiadavky uvedené v prílohe
è. 1.

1. V § 2 písmená c) a e) znejú:
c) certifikovaným sadivom zemiakov h¾uzy zemiakov,
ktoré
1. sú vyrobené priamo z predzákladného sadiva zemiakov, zo základného sadiva zemiakov alebo
z certifikovaného sadiva zemiakov,
2. sú urèené najmä na výrobu zemiakov,
3. spåòajú poiadavky na certifikované sadivo zemiakov uvedené v prílohách è. 1 a 2 a
4. spåòajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom poiadavky pod¾a prvého a tretieho bodu,
d) ¾achtite¾ským sadivom zemiakov h¾uzy zemiakov
zodpovedajúce opisu odrody, ktoré sú vyrábané pod
doh¾adom udriavate¾a odrody, a ak nie je uvádzané
na trh, nepodlieha uznávaniu,
e) predzákladným sadivom zemiakov h¾uzy zemiakov,
ktoré
1. sú vyrobené v súlade s poiadavkami na udriavanie odrody a zdravotného stavu zemiakov,
2. sú urèené predovetkým na výrobu základného
sadiva zemiakov,
3. spåòajú poiadavky na predzákladné sadivo zemiakov uvedené v prílohách è. 1 a 2 a
4. spåòajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom poiadavky pod¾a prvého a tretieho bodu,.
2. § 2 sa dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
m) materskou rastlinou identifikovaná rastlina, z ktorej
bol odobraný materiál na mnoenie,
n) mikropropagáciou postup rýchleho rozmnoenia
rastlinného materiálu na produkciu ve¾kého poètu
rastlín pri pouití kultúry in vitro z diferencovaných

(2) Sadivo zemiakov mono vyrába v ustanovenom
poète generácií mnoenia, prièom poradie generácie
mnoenia sa musí uvies na náveske pri pomenovaní
kategórie sadiva zemiakov.
(3) Vyrába mono najviac
a) tyri generácie predzákladného sadiva zemiakov,
b) tyri generácie základného sadiva zemiakov, prièom
spolu s generáciami predzákladného sadiva zemiakov nesmie by poèet generácií vyí ako sedem,
c) dve generácie certifikovaného sadiva zemiakov.
(4) Ak nie je na náveske príslunej kategórie sadiva
zemiakov uvedená generácia mnoenia, sadivo zemiakov sa povauje za poslednú generáciu, ktorá je pre
danú kategóriu povolená.
(5) Predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo
zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov mono vyrába len z mnoite¾ských porastov, ktoré boli zaloené v katastrálnom území okresov
uvedených v prílohe è. 3.
(6) Zoznam okresov uvedený v prílohe è. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblas na výrobu predzákladného sadiva
zemiakov a základného sadiva zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov, v ktorej je
zakázané zakladanie porastov zo sadiva zemiakov, ktoré nespåòa minimálne poiadavky na certifikované sadivo zemiakov.
(7) Mnoite¾ské porasty sadiva zemiakov mono zaklada len na pozemkoch, na ktorých neboli pestované
zemiaky najmenej tri roky, a to v dostatoènej vzdiale-
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nosti od porastov urèených na pestovanie konzumných
zemiakov.
(8) Pred zaloením mnoite¾ského porastu zemiakov
sa musí vykona prieskum na vylúèenie výskytu háïatka zemiakového (Globodera rastochiensis, Globodera
pallida) a rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum).
(9) Skladova alebo dopravova sadivo zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi alebo inak naklada so sadivom zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi je zakázané..
4. Nadpis § 4 znie: Poiadavky na kvalitu sadiva zemiakov v dávke.
5. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo
zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spåòa
poiadavky na zdravotný stav sadiva zemiakov pod¾a
osobitných predpisov.3).
6. V § 4 sa vypúa odsek 7.
7. V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája èiarka
a tieto slová: ak spåòa poiadavky pod¾a § 2
písm. b) a d) a pod¾a § 3 a 4.
8. V § 5 sa vypúa odsek 4.
9. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Uznávanie sadiva zemiakov
s uvedením triedy Únie
(1) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo
zemiakov a certifikované sadivo zemiakov mono uznáva a uvádza na trh so zaradením do príslunej triedy
Únie, ak pri skúke vykonávanej kontrolným ústavom
spåòa poiadavky pre príslunú triedu Únie ustanovené v prílohe è. 4.
(2) Predzákladné sadivo zemiakov mono uznáva
a uvádza na trh so zaradením do triedy Únie PBTC
a triedy Únie PB, ak spåòa poiadavky ustanovené v prílohe è. 4 v èasti A.
(3) Základné sadivo zemiakov mono uznáva a uvádza na trh so zaradením do triedy Únie S, triedy Únie
SE a triedy Únie E, ak spåòa poiadavky ustanovené
v prílohe è. 4 v èasti B.
(4) Certifikované sadivo zemiakov mono uznáva
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a uvádza na trh so zaradením do triedy Únie A a triedy
Únie B, ak spåòa poiadavky ustanovené v prílohe è. 4
v èasti C.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na
predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov, ktoré u bolo
uvedené na trh v inom èlenskom táte Európskej
únie..
10. V § 6 ods. 1 sa za slová pod¾a § 5 vkladajú slová
alebo § 5a.
11. V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo Základné nahrádza slovami Predzákladné sadivo zemiakov, základné.
12. V § 8 ods. 1 písm. h) sa slová triedu spoloèenstva nahrádzajú slovami triedu Únie.
13. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Oznaèovanie sadiva zemiakov pod¾a odsekov 1
a 4 sa nevzahuje na malé balenia sadiva zemiakov
s hmotnosou do 10 kg..
14. V § 9 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Sadivo zemiakov z tretích krajín mono uvádza
na trh, ak sadivo zemiakov spåòa poiadavky pod¾a osobitných predpisov11) a bolo uznané ako sadivo zemiakov príslunej kategórie zodpovedným orgánom tretej
krajiny, ktorej bola udelená rovnocennos.
(2) Dodávate¾ pri uvádzaní sadiva zemiakov na trh
pod¾a odseku 1, ktorého hmotnos je väèia ako 2 kg, je
povinný zabezpeèi, aby boli uvedené tieto údaje:
a) druh zemiakov,
b) názov odrody zemiakov,
c) kategória zemiakov,
d) krajina výroby sadiva zemiakov a zodpovedný orgán,
e) krajina odoslania,
f) dovozca,
g) mnostvo sadiva zemiakov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
o ochranných opatreniach proti zavleèeniu a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 387/2013 Z. z..

15. Prílohy è. 1 a 4 znejú:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 55/2007 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA SADIVO ZEMIAKOV

1. Predzákladné sadivo zemiakov musí spåòa tieto minimálne poiadavky:
a) musí pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez týchto kodlivých organizmov: Pectobacterium spp., Dickeya
spp., zvinutka zemiaka, vírus zemiaka A, vírus zemiaka M, vírus zemiaka S, vírus zemiaka X a vírus zemiaka Y,
b) musí by bez symptómov bakteriálneho èernania stoniek,
c) poèet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a poèet rastlín inej odrody spolu nesmie presiahnu 0,01 %,
d) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 0,5 %,
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e) poèet rastlín v poraste so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnu 0,1 %.
2. Plnenie poiadaviek uvedených v prvom bode písm. b) a e) sa zisuje úradnými po¾nými prehliadkami na poraste. Pri pochybnostiach sa úradné po¾né prehliadky na poraste doplnia úradným pretestovaním výskytu na listoch.
3. Pri pouití metód mikropropagácie sa zisuje plnenie poiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, e sa materská rastlina otestuje úradne alebo pod úradným doh¾adom. Pri pouití metódy klonového výberu sa zisuje plnenie poiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, e zásoba klonov sa otestuje úradne alebo pod úradným doh¾adom.
4. Základné sadivo zemiakov musí spåòa tieto minimálne poiadavky:
a) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernaním stoniek presiahnu 1,0 %,
b) poèet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,1 %
a v priamom potomstve nesmie presiahnu spolu 0,25 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnu 4,0 %,
d) pri úradných prehliadkach na poraste poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti a poèet rastlín so symptómami
spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnu spolu 0,8 %.
5. Certifikované sadivo zemiakov musí spåòa tieto minimálne poiadavky:
a) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernaním stoniek presiahnu 4,0 %,
b) poèet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,5 %
a v priamom potomstve nesmie presiahnu spolu 0,5 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnu 10,0 %,
d) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti a poèet rastlín so
symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka presiahnu spolu 6,0 %.
6. Tolerancie povolené vo tvrtom bode písm. c) a d) a v piatom bode písm. c) a d) sa uplatòujú len vtedy, ak sú vírusové choroby spôsobené vírusmi, ktoré sa vyskytujú v Európe.
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 55/2007 Z. z.

POIADAVKY NA KVALITU SADIVA ZEMIAKOV V DÁVKE
Tolerancie na prítomnos zneèistenia, nedostatkov a chorôb v sadive zemiakov:
1. Prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 1,0 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 2,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.
2. Sadivo zemiakov napadnuté kombináciou suchej hniloby a mokrej hniloby okrem tej, ktorá je spôsobená rakovinou zemiakov, krúkovitosou zemiakov alebo hnedou hnilobou zemiakov, nesmie presiahnu 0,2 % hmotnosti pri
predzákladnom sadive zemiakov a pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov nesmie presiahnu 0,5 % hmotnosti, z toho napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu 0,2 % hmotnosti.
3. Sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu
3,0 % ich hmotnosti.
4. Sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou na viac ako tretine povrchu h¾uzy nesmie presiahnu
5,0 % hmotnosti.
5. Sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu h¾uzy nesmie presiahnu
1,0 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 5 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
6. Sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu h¾uzy nesmie presiahnu 1,0 %
hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 3 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
7. H¾uzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky nesmú presiahnu 0,5 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 1 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
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8. Celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v bodoch 2 a 7 nesmie presiahnu 6 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 8,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.
Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 55/2007 Z. z.

ZOZNAM OKRESOV NA VÝROBU PREDZÁKLADNÉHO SADIVA A ZÁKLADNÉHO SADIVA
ZEMIAKOV OKREM POSLEDNEJ GENERÁCIE ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV
KRAJ
Banskobystrický
ilinský

Preovský

OKRES
Banská Bystrica
Brezno
Dolný Kubín
Námestovo
Liptovský Mikulá
Ruomberok
Tvrdoín
Turèianske Teplice
Levoèa
Poprad
Stará ¼ubovòa
Kemarok
Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 55/2007 Z. z.

POIADAVKY NA UVEDENIE TRIEDY ÚNIE PRE SADIVO ZEMIAKOV
Èas A
1. Poiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PBTC:
1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) v poraste sa nesmú vyskytova rastliny neprislúchajúce k odrode alebo rastliny inej odrody,
b) v poraste sa nesmú vyskytova rastliny napadnuté bakteriálnym èernaním stoniek,
c) v priamom potomstve nesmú by na rastlinách prítomné vírusové infekcie,
d) v poraste sa nesmú vyskytova rastliny so symptómami mozaikovitosti a so symptómami spôsobenými
zvinutkou zemiaka,
e) rastliny vrátane h¾úz musia by vyrábané mikropropagáciou,
f) rastliny vrátane h¾úz musia by vyrábané v chránenom zariadení a rastovom substráte, ktorý je bez výskytu kodcov,
g) h¾uzy sa nesmú mnoi mimo prvej generácie,
1.2. dávky nesmú obsahova sadivo zemiakov, ak
a) je napadnuté hnilobou,
b) je napadnuté koreòomorkou zemiakovou,
c) je napadnuté suchou chrastovitosou,
d) je napadnuté pranou chrastovitosou,
e) sa v dôsledku dehydratácie nadmerne scvrklo,
f) má vonkajie chyby vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz.
2. Poiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PB:
2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie spolu presiahnu 0,01 %,
b) rastliny musia by bez symptómov bakteriálneho èernenia stoniek,
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c) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie
presiahnu 0,1 %,
d) v priamom potomstve nesmie poèet rastlín so symptómami spôsobenými akýmko¾vek vírusom presiahnu 0,5 %,
2.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 1 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté suchou chrastovitosou na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5 % ich hmotnosti,
d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 1 %
ich hmotnosti,
e) h¾uzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky
nesmú presiahnu 0,5 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 1 % ich hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 6 % ich hmotnosti.
Èas B
1. Poiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie S:
1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,1 %,
b) poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernením stoniek nesmie presiahnu 0,1 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 1,0 %,
d) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti a poèet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnu spolu 0,2 %,
e) poèet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie by vyí ako
pä,
f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa povauje za sadivo patriace k piatej
generácii,
1.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
a) sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu
0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 5 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5 % ich hmotnosti,
d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 3 %
ich hmotnosti,
e) scvrknuté h¾uzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky
nesmú presiahnu 1 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 1 % ich hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 6 % ich hmotnosti.
2. Poiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie SE:
2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,1 %,
b) poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernením stoniek nesmie presiahnu 0,5 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 2 %,
d) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie
presiahnu 0,5 %,
e) poèet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie by väèí ako
es,
f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa povauje za sadivo patriace k iestej
generácii,
2.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
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a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu
0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 5 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5 % ich hmotnosti,
d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 3 %
ich hmotnosti,
e) scvrknuté h¾uzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky
nesmú presiahnu 1 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 1 % ich hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 6 % ich hmotnosti.
3. Poiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie E:
3.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,1 %,
b) poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernením stoniek nesmie presiahnu 1,0 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 4 %,
d) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie
presiahnu 0,8 %,
e) poèet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie by väèí ako
sedem,
f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa povauje za sadivo patriace k siedmej generácii,
3.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu
0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 5 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5 % ich hmotnosti,
d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 3 %
ich hmotnosti,
e) scvrknuté h¾uzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky
nesmú presiahnu 1 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 1 % ich hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 6 % ich hmotnosti.
Èas C
1. Poiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie A:
1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,2 %,
b) poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernením stoniek nesmie presiahnu 2 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 8 %,
d) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie
presiahnu 2 %,
1.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu
0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 5 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5 % ich hmotnosti,
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d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 3 %
ich hmotnosti,
e) scvrknuté h¾uzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky
nesmú presiahnu 1 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 2 % hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 8 % hmotnosti.
2. Poiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie B:
2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a) poèet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a poèet rastlín inej odrody nesmie presiahnu spolu 0,5 %,
b) poèet rastlín napadnutých bakteriálnym èernením stoniek nesmie presiahnu 4 %,
c) poèet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnu 10 %,
d) poèet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie
presiahnu 6 %,
2.2. tolerancie prítomnosti neèistôt, chýb a chorôb v dávke:
a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúkovitos zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie
presiahnu 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnu
0,2 % ich hmotnosti,
b) sadivo zemiakov napadnuté koreòomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 5 %
ich hmotnosti,
c) sadivo zemiakov napadnuté obyèajnou chrastovitosou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnu 5,0 % ich hmotnosti,
d) sadivo zemiakov napadnuté pranou chrastovitosou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnu 3 %
ich hmotnosti,
e) scvrknuté h¾uzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosou upky nesmú presiahnu 1 % ich hmotnosti,
f) sadivo zemiakov s vonkajími chybami vrátane pokodených h¾úz alebo znièených h¾úz nesmie presiahnu 3 % ich hmotnosti,
g) prítomnos zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnu 2 % hmotnosti,
h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) a f) nesmie presiahnu 8 % ich hmotnosti..
16. Názov prílohy è. 5 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
17. Príloha è. 5 sa dopåòa tretím a piatym bodom,
ktoré znejú:
3. Vykonávacia smernica Komisie è. 2013/63/EÚ
zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I
a II k smerniciam Rady 2002/56/ES, pokia¾ ide
o minimálne podmienky, ktoré má spåòa sadivo
zemiakov a dávky sadiva zemiakov (Ú. v. EÚ
L 341, 18. 12. 2013).
4. Vykonávacia smernica Komisie è. 2014/20/EÚ
zo 6. februára 2014, ktorou sa urèujú triedy Únie
pre základné a certifikované sadivo zemiakov

a podmienky a oznaèenie vzahujúce sa na tieto
triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5. Vykonávacia smernica Komisie è. 2014/21/EÚ
zo 6. februára 2014, ktorou sa urèujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov
vyieho mnoite¾ského stupòa (Ú. v. EÚ L 38,
7. 2. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

Robert Fico v. r.
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