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ZÁKON
z 18. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov 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 Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996
Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 154/1999 Z. z., zákona
è. 397/2001 Z. z., zákona è. 492/2001 Z. z., zákona
è. 340/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 578/2005 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 421/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 70/2010 Z. z., zákona è. 505/2010 Z. z., zákona
è. 233/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 213/2014 Z. z. a zákona è. 371/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo úprava vkladajú slová zákonného systému a za slovom bánk1) sa slovo a nahrádza slovom vrátane.
2. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Tento zákon sa nevzahuje, ak odsek 3 neustanovuje inak, na
a) zmluvný systém,1aa) ktorý nie je systémom ochrany
vkladov pod¾a tohto zákona, vrátane systému, ktorý
zabezpeèuje dodatoènú ochranu vkladov nad úroveò pod¾a § 9 ods. 2,
b) schému intitucionálneho zabezpeèenia,1ab) ktorá
nie je systémom ochrany vkladov pod¾a tohto zákona.
(3) Zmluvný systém a schéma intitucionálneho zabezpeèenia pod¾a odseku 2 sú povinné ma k dispozícii
také finanèné prostriedky alebo mechanizmy financovania, aby sa zabezpeèilo plnenie ich povinností. Na
zmluvný systém a schému intitucionálneho zabezpeèenia pod¾a odseku 2 sa ustanovenia § 4 ods. 8 a § 22d
vzahujú primerane..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

1aa) Napríklad zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
1ab
) Èl. 113 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti
a o zmene nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176,
27. 6. 2013) v platnom znení..

3. V § 2 ods. 1 prvej vete sa za slovo ktorý vkladajú
slová tvorí intitucionálnu èas zákonného systému
ochrany vkladov v Slovenskej republike (ïalej len systém
ochrany vkladov), prièom zabezpeèuje vykonávanie èinností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom
ochrany vkladov; o tejto skutoènosti bezodkladne informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) Európsku komisiu a Národná
banka Slovenska Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).1ac) Pritom fond a v poslednej vete
sa za slovo vykonáva vkladá slovo aj.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ac znie:

1ac) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení
a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie
Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení..

4. V § 3 ods. 1 sa slová záväzok banky alebo poboèky
zahraniènej banky voèi fyzickej osobe alebo právnickej
osobe urèenej týmto zákonom (ïalej len vkladate¾)
nahrádzajú slovami poh¾adávka fyzickej osoby alebo
právnickej osoby urèenej týmto zákonom (ïalej len
vkladate¾).
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 5 písm. i) zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

6. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Chránenými vkladmi sú vklady pod¾a odsekov 1
a 2 okrem vkladov pod¾a odseku 4, a to v rozsahu a za
podmienok ustanovených týmto zákonom. Krytými
vkladmi sú chránené vklady v ich plnej výke, najviac
vak súhrn chránených vkladov jedného vkladate¾a
v jednej banke alebo poboèke zahraniènej banky vo
výke, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady pod¾a § 9
ods. 2; chránené vklady uvedené v § 9 ods. 6 sú krytými
vkladmi doèasne v ich plnej výke bez obmedzenia hornej hranice náhrady pod¾a § 9 ods. 2, a to poèas doèasného obdobia a za ïalích podmienok ustanovených
v § 9 ods. 6..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5p sa vypúajú.
7. V § 3 ods. 4 písmená c) a g) znejú:
c) vklad, ktorý je finanèným nástrojom,7c) ak § 28bf
ods. 2 neustanovuje inak,
d) vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej
hodnote,
e) vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpo-
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kladu splnenia dohody bankou, poboèkou zahraniènej banky alebo treou stranou,
f) vklad banky alebo poboèky zahraniènej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný úèet vrátane
vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania
banky,7d)
g) vklad nadobudnutý v dôsledku èinnosti, za ktorú
bol páchate¾ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný èin legalizácie príjmu z trestnej èinnosti.7e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7c a 7e znejú:

7c) § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) a odsek 15 zákona è. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
7d
) Èl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) è. 575/2013 v platnom
znení.
7e
) § 2 ods. 1 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8. V § 3 sa odsek 4 dopåòa písmenami h) a o), ktoré
znejú:
h) vklad finanènej intitúcie,7f)
i) vklad obchodníka s cennými papiermi,7g)
j) vklad poisovne a zaisovne,7h)
k) vklad subjektu kolektívneho investovania,7i)
l) vklad dôchodkovej správcovskej spoloènosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,7j)
m) vklad doplnkovej dôchodkovej spoloènosti vrátane
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,7k)
n) vklad orgánu verejnej moci,7l)
o) vklad vo forme dlhového cenného papiera7g) vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo
eku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7f a 7l znejú:

7f) Èl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) è. 575/2013 v platnom
znení.
7g
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7h
) Zákon è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 39/2015 Z. z.
7i
) Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskorích predpisov.
7j
) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
7k
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
7l
) Napríklad zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

9. § 3 sa dopåòa odsekmi 7 a 9, ktoré znejú:
(7) Platobnými záväzkami sa na úèely tohto zákona
rozumejú neodvolate¾né záväzky banky alebo poboèky
zahraniènej banky voèi fondu, ktorých splnenie musí
by v plnej miere a nepretrite zabezpeèené zábezpekou
poskytnutou fondu, ktorá
a) pozostáva z nízkorizikových aktív,
b) nie je zaaená právami tretích strán a je k dispozícii
systému ochrany vkladov.
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(8) Dostupnými finanènými prostriedkami sa na
úèely tohto zákona rozumejú hotovos, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je moné do siedmich pracovných
dní previes na hotovos, a platobné záväzky najviac do
výky ich podielu na dostupných finanèných prostriedkoch pod¾a § 6 ods. 6.
(9) Nízkorizikovými aktívami sa na úèely tohto zákona rozumejú aktíva pod¾a osobitného predpisu7m) alebo
aktíva, ktoré fond alebo Národná banka Slovenska povauje za rovnako bezpeèné a likvidné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7m znie:

7m) Èl. 336 ods. 1 tabu¾ka è. 1 poloky patriace do prvej alebo
druhej kategórie nariadenia (EÚ) è. 575/2013 v platnom znení..

10. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová ani poistené a v písmene b) sa vypúajú slová alebo poistené.
11. V § 4 ods. 4 sa vypúajú slová alebo poisti.
12. V § 4 ods. 5 sa vypúajú slová alebo na poistení.
13. § 4 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Národná banka Slovenska pri oznamovaní udelenia bankového povolenia pod¾a osobitného predpisu8a) informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre bankovníctvo), v ktorom systéme ochrany
vkladov sa banka, ktorej bolo udelené bankové povolenie, zúèastòuje na ochrane vkladov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 19 ods. 7 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 520/2011
Z. z..

14. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Výka vstupného príspevku je 35 000 eur.
(2) Výku roèného príspevku na prísluný kalendárny rok urèuje fond pre kadú banku najneskôr do
1. apríla tohto kalendárneho roka, prièom fond urèuje
roèný príspevok pre jednotlivé banky najmenej vo výke 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslunej banke,
a to pod¾a priemerného stavu krytých vkladov v príslunej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne
predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, a pod¾a stupòa rizika príslunej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok
splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúèaním Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).8b) Národná banka Slovenska do 28. februára kalendárneho roka oznámi fondu údaje o stupni rizika
príslunej banky. Podrobnosti o výpoète roèného príspevku a o výpoète priemerného stavu krytých vkladov
je oprávnený urèi fond, ktorý ich zverejòuje na svojom
webovom sídle. Fond výku roèného príspevku urèeného pre banku pod¾a prvej vety písomne oznamuje tejto
banke..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010 v platnom znení..

15. V § 6 ods. 3 sa slová v rozpätí od 0,1 % do 1,0 %
z hodnoty vkladov nahrádzajú slovami do 0,5 %
z hodnoty krytých vkladov, vypúajú sa slová chránených týmto zákonom a na konci sa pripája táto veta:
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Fond môe výnimoène s predchádzajúcim súhlasom
Národnej banky Slovenska urèi vyí mimoriadny príspevok..
16. § 6 sa dopåòa odsekmi 4 a 10, ktoré znejú:
(4) Výku príspevkov pod¾a odsekov 2 a 3 urèuje
fond tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finanèných prostriedkov dosiahla minimálne cie¾ovú úroveò
0,8 % z hodnoty vetkých krytých vkladov (ïalej len
cie¾ová úroveò). Cie¾ovú úroveò sumy dostupných finanèných prostriedkov v eurách aktualizuje fond kadý rok pod¾a výky krytých vkladov v bankách z údajov
ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak
suma dostupných finanèných prostriedkov klesne pod
cie¾ovú úroveò, fond urèí takú výku príspevkov, ktorá
zabezpeèí opätovné dosiahnutie cie¾ovej úrovne. Ak sa
suma dostupných finanèných prostriedkov po prvom
dosiahnutí cie¾ovej úrovne zníi na menej ako dve tretiny cie¾ovej úrovne, výku roèného príspevku pod¾a odseku 2 urèí fond tak, aby bola cie¾ová úroveò dosiahnutá do iestich rokov od tohto zníenia.
(5) Fond pri urèovaní výky roèných príspevkov
zoh¾adòuje výku záväzkov fondu. Fond zároveò zoh¾adòuje stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy urèovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na
základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu
do 28. februára kalendárneho roka.
(6) Suma dostupných finanèných prostriedkov
môe zahàòa platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnu úroveò 30 % tejto sumy dostupných finanèných
prostriedkov.
(7) Lehotu pod¾a odseku 4 môe Rada fondu predåi najviac o tyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil
náhrady v súhrnnej výke prevyujúcej cie¾ovú úroveò.
(8) Do cie¾ovej úrovne sa nezapoèítavajú príspevky
pod¾a osobitného predpisu.1a)
(9) Fond pri výpoète výky príspevkov môe vyui
aj vlastné metódy výpoètu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré zoh¾adòujú riziko banky a môu zoh¾adòova súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej
primeranosti, kvality aktív a likvidity; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O týchto metódach fond
informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre bankovníctvo).
(10) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie fondu
o roènom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa
nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní11a)
ani osobitný predpis o konaní vo veciach finanèného
trhu,12) prièom fond toto rozhodovanie uskutoèòuje
pod¾a svojej vo¾nej úvahy v medziach ustanovených
týmto zákonom pre príspevky do fondu; proti tomuto
rozhodnutiu nemono poda opravný prostriedok
a toto rozhodnutie nie je preskúmate¾né súdom.12aa)
Fond kedyko¾vek aj bez návrhu opraví chyby v písaní,
poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o urèení roèného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne o tom informuje
príslunú banku..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Napríklad § 248 písm. d) zákona è. 99/1963 Zb. Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov, § 7
písm. h) zákona è. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku..

17. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Roèný príspevok je banka povinná uhradi vdy
najneskôr do 15. júna prísluného kalendárneho roka,
ak § 22c ods. 2 písm. c) neustanovuje inú splatnos
roèného príspevku alebo jeho èasti..
18. V § 7 ods. 7 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odsekov 6 a 8 a 10.
19. § 7 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Ak fond zistí, e si banka neplní svoje povinnosti
pod¾a tohto zákona, bezodkladne o tom informuje Národnú banku Slovenska. Národná banka Slovenska
v spolupráci s fondom bezodkladne prijmú opatrenia
vrátane sankcií na zabezpeèenie splnenia týchto povinností bankou.
(9) Ak si banka nesplnila svoje povinnosti pod¾a
tohto zákona ani napriek opatreniam prijatým pod¾a
odseku 8, fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej
banky Slovenska oznámi banke zámer vylúèi ju zo systému ochrany vkladov najmenej jeden mesiac pred jej
vylúèením. Vklady prijaté bankou pred uplynutím tejto
lehoty sú naïalej chránené pod¾a tohto zákona, prièom
banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naïalej povinná plati príspevky pod¾a tohto zákona.
(10) Ak si banka ani do uplynutia lehoty pod¾a odseku 9 nesplnila svoje povinnosti pod¾a tohto zákona,
fond vylúèi banku zo systému ochrany vkladov. Vylúèenie banky a dátum vylúèenia banky zo systému
ochrany vkladov fond bezodkladne písomne oznámi
banke a Národnej banke Slovenska. Vklady vedené
bankou k dátumu vylúèenia banky zo systému ochrany
vkladov sú naïalej chránené pod¾a tohto zákona, prièom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov
naïalej povinná plati príspevky pod¾a tohto zákona..
20. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: náhradu
pod¾a § 10 ods. 14 môe fond vyplati okrem meny euro
aj v príslunej mene iného èlenského tátu..
21. V § 9 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak odsek 6 neustanovuje
inak..
22. V § 9 ods. 3 sa vypúajú slová o vetky premlèané vklady13a) a tie.
23. V § 9 odseky 6 a 9 znejú:
(6) Fond poskytuje náhradu v plnej výke vkladu aj
nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad pod¾a odseku 2 pri vzniku ich nedostupnosti pod¾a § 3 ods. 5 poèas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania
vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevodite¾ný, ak tento vklad preukázate¾ne
a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnute¾nosti
urèenej na bývanie,
b) súvisí so sociálnymi úèelmi a bol nadobudnutý
v rámci dedièského konania alebo bol zriadený z peòaných prostriedkov získaných v rámci dedièského
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konania alebo z prevodu dedièstva, z prevodu vena,
z darovania pri uzavretí manelstva, z odplatného
prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manelov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia
iného plnenia pod¾a osobitného predpisu14a) alebo
v dôsledku úmrtia,
c) bol zriadený z peòaných prostriedkov z poistného
plnenia alebo z náhrady kody spôsobenej trestným
èinom alebo krivým obvinením.
(7) Skutoènosti pod¾a odseku 6 vkladate¾ oznámi
banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní
sumy vkladu v banke.
(8) Fond môe odloi vyplácanie náhrady, ak
a) nie je isté, èi má osoba nárok na náhradu alebo je
vklad predmetom právneho sporu,
b) sa na vklad vzahujú retriktívne opatrenia,15)
c) sa poèas 24 mesiacov pred vyhlásením pod¾a § 8
ods. 3 alebo pred rozhodnutím pod¾a § 3 ods. 5
písm. b) s vkladom okrem vkladu pod¾a § 716 a
719a Obchodného zákonníka nenakladalo, ak odsek 9 neustanovuje inak,
d) ide o náhradu pod¾a odseku 6,
e) sa vyplácanie uskutoèòuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného èlenského tátu pod¾a
§ 10 ods. 14,
f) je voèi vkladate¾ovi alebo inej osobe nárokujúcej si
náhradu vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej èinnosti, a to a do rozhodnutia súdu.
(9) Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak
sa poèas 24 mesiacov pred vyhlásením pod¾a § 8 ods. 3
alebo pred rozhodnutím pod¾a § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo a výka tejto náhrady je niia
ako skutoèné náklady, ktoré by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady..


Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 15 znejú:

14a

) § 29 ods. 3 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona
è. 183/2014 Z. z.
§ 15 písm. c) zákona è. 650/2004 Z. z.
15
) Napríklad zákon è. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona è. 394/2011 Z. z..

24. V § 10 ods. 2 prvej vete sa èíslo 20 nahrádza slovom siedmich a na konci sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 28bf ods. 8 neustanovuje inak..
25. V § 10 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o osoby pod¾a odseku 5 okrem vkladate¾a vrátane zástupcov
vkladate¾a na základe plnomocenstva15aaa) alebo poverenia15aab) vkladate¾a..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15aaa a 15aab znejú:
15aaa) § 22 ods. 1 a § 31 a 33b Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
15aab
) § 20 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení zákona
è. 509/1991 Zb..

26. V § 10 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak odseky 14
a 15 neustanovujú inak..
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27. V § 10 ods. 5 celom texte sa slovo splnomocnenie vo vetkých tvaroch nahrádza slovom plnomocenstvo v príslunom tvare.
28. V § 10 ods. 9 sa vypúajú slová z hodnoverne
preukázaných závaných zdravotných alebo iných
dôvodov15e) a slovo odôvodnenej.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15e sa vypúa.
29. § 10 sa dopåòa odsekmi 12 a 17, ktoré znejú:
(12) Ak sa v období do 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskonèí do siedmich pracovných dní od
vyhlásenia pod¾a § 8 ods. 3 alebo od rozhodnutia pod¾a
§ 3 ods. 5 písm. b), fond na základe údajov pod¾a § 12
ods. 1 zabezpeèí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní iadosti o èas náhrady vyplatenú aspoò èas náhrady najmenej do výky priemernej
mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny tvrrok predchádzajúci kalendárnemu tvrroku, ktorý
predchádza kalendárnemu tvrroku, v ktorom bola
podaná táto iados. Rozdiel medzi takto vyplatenou
náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladate¾ovi, sa vyplatí pod¾a odseku 2. Ustanoveniami tohto odseku nie
sú dotknuté lehoty na vyplácanie náhrad uvedené
v § 28bf ods. 8.
(13) Fond komunikuje s vkladate¾om v slovenskom
jazyku.
(14) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady
v poboèke banky umiestnenej v inom èlenskom táte vo
svojom mene prostredníctvom systému ochrany vkladov tohto tátu; fond udelí systému ochrany vkladov
iného èlenského tátu pokyny a finanèné prostriedky
na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady ete pred
uskutoènením výplaty a uhradí mu náklady na výplatu.
(15) Fond sprostredkuje vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v poboèke zahraniènej banky z iného
èlenského tátu pod¾a pokynov systému ochrany vkladov tohto èlenského tátu, a to po získaní finanèných
prostriedkov na vyplácanie náhrad od tohto systému
ochrany vkladov; fond nenesie zodpovednos v súvislosti s vyplácaním náhrad pod¾a týchto pokynov
a v mene tohto systému ochrany vkladov informuje
vkladate¾ov o vyplácaní náhrad a prijíma od nich písomnosti.
(16) Osoba iná ako vkladate¾ pod¾a odseku 5, ktorá
si uplatòuje právo na náhradu za nedostupný vklad za
vkladate¾a, musí by identifikovate¾ná najneskôr ku
dòu pod¾a § 8 ods. 3 alebo ku dòu pod¾a § 3 ods. 5
písm. b), prièom ak je týchto osôb nieko¾ko, vzahuje sa
na ne ustanovenie § 9 ods. 3 druhej vety; tým nie je
dotknuté ustanovenie odseku 5 iestej vety.
(17) Na úèely odsekov 14 a 15 a § 13 ods. 7 sa vyaduje písomná zmluva medzi fondom a prísluným systémom ochrany vkladov iného èlenského tátu, prièom
povinnos mlèanlivosti pod¾a § 27 zostáva zachovaná.
Fond oznamuje uzavretie tejto zmluvy Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).
Ak je pri uzatváraní tejto zmluvy potrebná pomoc alebo
vznikol pri výklade tejto zmluvy spor, fond môe poia-
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da Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgánu pre
bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.15eab) Neuzavretím tejto zmluvy nie je dotknutá
ochrana vkladov pod¾a tohto zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15eab znie:

15eab) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010 v platnom znení..

30. V § 11 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to sa
rovnako vzahuje aj na náhrady vyplatené fondom za
premlèané vklady,13a) prièom voèi fondu nemono namieta premlèanie..
31. V § 12 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných
predpisov15fa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15fa znie:

15fa) Napríklad zákon è. 371/2014 Z. z. v znení neskorích predpisov, èl. 16 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)
è. 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopåòa smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokia¾ ide
o príspevky ex ante do mechanizmov financovania rieenia
krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015)..

32. V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová vklady chránené
týmto zákonom nahrádzajú slovami chránené vklady
a kryté vklady pod¾a tohto zákona.
33. V § 12 sa odsek 4 dopåòa písmenami f) a h), ktoré
znejú:
f) poskytnú vkladate¾ovi pred uzatvorením zmluvy
o vklade a následne raz roène poèas vedenia vkladu
informáciu pod¾a písmena c) prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe è. 2, v ktorom sa uvedie
adresa webového sídla fondu, a to v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu,
ktoré je dostupné vkladate¾ovi, prièom vkladate¾ potvrdí prijatie informácie len pred uzatvorením zmluvy o vklade,
g) poskytnú vkladate¾ovi potvrdenie, e jeho vklad je
chránený alebo nie je chránený, a to v kadom jeho
výpise z úètu s odkazom na formulár uvedený v prílohe è. 2,
h) poskytnú vkladate¾ovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutoènostiach pod¾a § 9 ods. 3..
34. V § 12 ods. 5 sa za slová písm. c) vkladá èiarka
a slová f) a h).
35. V § 12 ods. 6 sa za slovo Slovenska, vkladajú
slová s Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), Radou pre rieenie krízových situácií (ïalej len rezoluèná rada), a na konci sa
pripájajú tieto vety: Národná banka Slovenska a rezoluèná rada poskytne fondu na jeho poiadanie metodiku slúiacu na zisovanie rizikového profilu a údaje
o zistenom a zoh¾adòovanom rizikovom profile na úèely
ustanovené osobitným zákonom,1a) a to na úèely výkonu jeho pôsobnosti a èinností pod¾a tohto zákona a osobitného zákona.1a) Na výmenu informácií fondu s Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre
bankovníctvo) sa vzahuje ustanovenie osobitného
predpisu.15ga).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15ga znie:

15ga) Èl. 70 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010 v platnom znení..
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36. V § 12 odsek 7 znie:
(7) Fond vykonáva pravidelne, najmenej raz za tri
roky, stresové testovanie systému ochrany vkladov;
pritom fond spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ministerstvom financií a bankami. Na zabezpeèenie plnenia tejto úlohy fondu sú banky povinné fondu
na poiadanie a v ním urèenej lehote poskytnú údaje
pod¾a odseku 1; tieto údaje fond vyuíva len na úèely
pod¾a prvej vety a uchováva ich len na nevyhnutný èas.
Fond vypracúva správu o výsledku takého testovania
systému ochrany vkladov a predkladá ju Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií bezodkladne po jej
vypracovaní..
37. § 12 sa dopåòa odsekmi 8 a 11, ktoré znejú:
(8) Fond je povinný kadoroène do 31. marca prísluného kalendárneho roka predloi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informáciu pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka o
a) celkovej sume krytých vkladov v Slovenskej republike,
b) sume vetkých uhradených príspevkov.
(9) Fond na svojom webovom sídle informuje o ochrane vkladov pod¾a tohto zákona, a to najmä o postupe
vyplácania náhrad za nedostupné vklady a podmienkach súvisiacich s ochranou vkladov.
(10) Ak banka pri vykonávaní svojej èinnosti pouíva
viacero ochranných známok pod¾a osobitného predpisu,15gb) je povinná vkladate¾a zrozumite¾ne informova
o tejto skutoènosti a o skutoènosti, e pri náhrade za
nedostupný vklad sa postupuje pod¾a § 9.
(11) Ak má vkladate¾ v banke zriadený internetbanking alebo inú aplikáciu elektronického bankovníctva,
informácie pod¾a odseku 4 písm. f) a h), § 22c ods. 2
písm. b) a § 22d, môe banka poskytnú vkladate¾ovi
v elektronickej podobe a rovnakým spôsobom ako vkladate¾ovi poskytuje iné informácie týkajúce sa jeho vkladu. Ak o to vkladate¾ poiada, informácie pod¾a prvej
vety banka poskytne vkladate¾ovi aj v listinnej podobe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15gb znie:

15gb) Zákon è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach..

38. V § 13 ods. 4 písmeno g) znie:
g) financovanie rieenia krízovej situácie pod¾a osobitného zákona1a) do výky maximálne 50 % z cie¾ovej
úrovne, ak Rada fondu nerozhodne inak..
39. V § 13 odsek 5 znie:
(5) Ak sa prostriedky fondu zníia o viac ako jednu
tretinu z cie¾ovej úrovne v dôsledku ich vyuitia na úèely pod¾a odseku 4 písm. g), Rada fondu urèí roèný príspevok v takej výke, aby sa dosiahla cie¾ová úroveò do
iestich rokov od poklesu finanèných prostriedkov fondu o jednu tretinu..
40. § 13 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Fond je ku dòu zániku úèasti banky v systéme
ochrany vkladov v Slovenskej republike povinný previes jej príspevky za posledných 12 mesiacov pred
týmto zánikom úèasti, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do toho systému ochrany vkladov, na ktorom
sa táto banka zúèastòuje; to neplatí, ak bola banka vy-
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lúèená zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike pod¾a § 7 ods. 10. Ak sa niektoré èinnosti banky presunuli do iného èlenského tátu, èím jej vznikla
úèas v inom systéme ochrany vkladov, fond je povinný
previes príspevky banky za posledných 12 mesiacov
pred touto zmenou, okrem mimoriadnych príspevkov,
a to do tohto iného systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúèastòuje, vo výke úmernej
k sume krytých vkladov, ktorých ochrana sa presunula
do tohto iného systému ochrany vkladov..
41. V § 17 ods. 1 písm. h) sa slovo fond nahrádza
slovami kadoroène vypracúva fond a ktorú fond po
schválení.
42. V § 17 ods. 1 písmeno j) znie:
j) urèova výku roèných príspevkov a mimoriadnych
príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov a metódu a metodiku výpoètu príspevkov,.
43. V § 17 ods. 1 písmeno n) znie:
n) schva¾ova pravidlá postupu fondu vrátane orgánov
fondu pri zabezpeèovaní plnenia úloh a èinností
fondu pre rezoluènú radu a národný fond pod¾a osobitného zákona,1a) najmä pri zabezpeèovaní správy
roèných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do
národného fondu pod¾a osobitného zákona.1a).
44. V § 22c ods. 2 sa vypúa písmeno d).
45. § 22c sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Banka je povinná poskytnú vkladate¾ovi tri mesiace po zverejnení informácie pod¾a odseku 1 bezplatný výber alebo prevod èasti chráneného vkladu presahujúcej výku náhrady pod¾a § 9 vrátane úrokov
a plnení z tejto èasti vkladu..
46. Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý znie:
§ 22d
Banka zrozumite¾ne a v slovenskom jazyku písomne
informuje vkladate¾ov o ukonèení svojej úèasti v systéme ochrany vkladov alebo o jej vylúèení zo systému
ochrany vkladov, a to do 48 hodín po tomto ukonèení
alebo vylúèení..
47. V § 26 sa vypúa odsek 5.
48. § 28 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 sa vypúa.
49. Za § 28be sa vkladá § 28bf, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28bf
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. októbra 2015
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
15. októbrom 2015; vznik týchto právnych vzahov,
ako aj právne úèinky úkonov, ktoré nastali pred 15. októbrom 2015, sa posudzujú pod¾a predpisov úèinných
do 14. októbra 2015, ak sa v odsekoch 2 a 8 neustanovuje inak.
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(2) Vklady v bankách, ktoré boli uloené a neboli celé
vyplatené pred 15. októbrom 2015, sa rozliujú na zákonom chránené vklady a na nechránené vklady pod¾a
predpisov úèinných od 15. októbra 2015 s tým, e po
14. októbri 2015 patria medzi zákonom chránené vklady aj vklady, ktoré sú finanènými nástrojmi, ak ide
o vkladový list na meno platný a nezaniknutý 14. októbra 2015; pritom zákonom chránené vklady sú chránené systémom ochrany vkladov v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi úèinnými od
15. októbra 2015.
(3) Banky a poboèky zahranièných bánk sú povinné
po 14. októbri 2015 bezodkladne informova vkladate¾ov o vkladoch, ktoré boli zákonom chránené pred
15. októbrom 2015 a ktoré nie sú zákonom chránené
po 14. októbri 2015.
(4) Vstupný príspevok, roèný príspevok ani mimoriadny príspevok uhradený fondu pod¾a ustanovení § 5
a 7 alebo § 22c ods. 2 písm. d) v znení úèinnom do
15. októbra 2015 sa po 14. októbri 2015 nevracia; to
rovnako platí pre splátky mimoriadneho príspevku
a splátky roèného príspevku. Na splátky roèného príspevku bánk do fondu na tvrtý tvrrok roku 2015 sa
vzahujú predpisy úèinné do 15. októbra 2015.
(5) Kadá banka, ktorá sa zúèastòuje na systéme
ochrany vkladov pod¾a tohto zákona, je najneskôr
30. novembra 2015 povinná fondu doruèi písomnú informáciu o sume krytých vkladov v tejto banke
k 31. októbru 2015. Fond tieto informácie od jednotlivých bánk a informáciu o celkovej sume krytých vkladov k 31. októbru 2015 vo vetkých bankách, ktoré sa
zúèastòujú na systéme ochrany vkladov pod¾a tohto
zákona, bezodkladne poskytne rezoluènej rade na úèely pod¾a osobitných predpisov.15fa)
(6) Fond urèí pre kadú banku výku roèného príspevku za rok 2016 najneskôr do 1. apríla 2016 a výku
roèného príspevku za rok 2017 najneskôr do 1. apríla
2017 za podmienok ustanovených pre roèné príspevky
v § 6 a 7, ak v druhej vete nie je ustanovené inak, prièom
fond pri urèovaní výky roèných príspevkov vyuije
v týchto rokoch údaje známe v tom èase fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov a krytých vkladov v jednotlivých bankách a o stupni rizika
jednotlivých bánk; Národná banka Slovenska pri urèovaní stupòov rizika jednotlivých bánk, ktoré sa majú poui pri urèovaní roèného príspevku na rok 2016 a na
rok 2017, je oprávnená pod¾a svojho uváenia vyui jej
známe údaje o chránených vkladoch alebo o krytých
vkladoch v jednotlivých bankách, alebo kombináciu
týchto údajov. Výku roèného príspevku na rok 2016
urèí fond pre jednotlivé banky aj na základe údajov známych fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov v príslunej banke v kalendárnom roku 2015.
(7) Prvé stresové testovanie systému ochrany vkladov pod¾a § 12 ods. 7 vykoná fond do 3. júla 2017.
(8) Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady pod¾a § 10 ods. 2 sa musí skonèi najneskôr do
a) 20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku
nedostupnosti vkladov v období od 15. októbra 2015
do 31. decembra 2018,
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b) 15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku
nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2019
do 31. decembra 2020,
c) 10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku
nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2021
do 31. decembra 2023..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15fa znie:

15fa) Èl. 20 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)
è. 2015/63..
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50. V § 28c sa za slovo prílohe vkladajú slová è. 1.
51. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ
zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014)..
52. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.

VZOR INFORMAÈNÉHO FORMULÁRA PRE VKLADATE¼A
Základné informácie o ochrane vkladu
Vklady v (vlote názov banky)
chráni:

[vlote názov prísluného systému ochrany vkladov](*)

Úroveò krytia:

100 000 eur na vkladate¾a a na banku(**)
[nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro]
[ak je to vhodné] Tieto ochranné známky sú súèasou vaej banky [vlote
vetky ochranné známky, ktoré banka pouíva pri vykonávaní èinnosti na
základe rovnakého povolenia]

Ak máte v tej istej banke
viacero vkladov:

Vetky vae vklady v tej istej banke sa spoèítajú a na celkovú sumu sa
vzahuje úroveò krytia vo výke 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou
v príslunej mene, ak menou nie je euro](**)

Ak máte spoloèný vklad
s inou osobou/osobami:

Úroveò krytia vo výke 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej
mene, ak menou nie je euro] sa vzahuje na kadého vkladate¾a
samostatne(***)

Lehota na vyplatenie náhrad
pri zlyhaní banky:

sedem pracovných dní(****)
[Nahraïte inou lehotou, ak je to vhodné]

Mena, v ktorej sa náhrada
vyplatí:

Euro [nahraïte inou menou, ak je to vhodné]

Kontakt:

[Vlote kontaktné údaje prísluného systému ochrany vkladov
(napríklad adresu, telefónne èíslo, e-mail)]

Viac informácií:

[Vlote adresu webového sídla prísluného systému ochrany vkladov]

Potvrdenie vkladate¾a
o prijatí:
Ïalie informácie (vetky alebo niektoré z niie uvedených informácií)
_________________
(*) Systém zodpovedný za ochranu váho vkladu.
[Len ak je to vhodné] Vá vklad je chránený zmluvným systémom oficiálne uznaným ako systém ochrany vkladov. Ak
by vaa banka nebola schopná vypláca vklady, vyplatila by sa náhrada za vae vklady do výky 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro].
[Len ak je to vhodné] Vaa banka je súèasou schémy intitucionálneho zabezpeèenia, oficiálne uznanej ako systém
ochrany vkladov. To znamená, e vetky intitúcie, ktoré sú èlenmi tejto schémy, sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti banky vypláca vklady. Ak by dolo k neschopnosti banky vypláca vklady, vyplatila by sa náhrada
za vae vklady do výky 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro].
[Len ak je to vhodné] Vá vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov a zmluvným systémom ochrany vkladov. Ak by dolo k neschopnosti vaej banky vypláca vklady, za vae vklady by sa vdy vyplatila náhrada do výky
100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro].
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[Len ak je to vhodné] Vá vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov. Okrem toho je vaa banka èlenom
schémy intitucionálneho zabezpeèenia, ktorej vetci èlenovia sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti
banky vypláca vklady. Ak by dolo k neschopnosti banky vypláca vklady, systém ochrany vkladov by vyplatil náhradu za vae vklady do výky 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro].
(**) Veobecná úroveò krytia
Ak je vklad nedostupný, pretoe banka nie je schopná splni svoje finanèné povinnosti, vkladate¾om vyplatí náhradu
systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro] na banku. To znamená, e vetky vklady vkladate¾a v tej istej banke sa spoèítajú,
aby sa urèila úroveò krytia. Ak má vkladate¾ napríklad vkladový úèet, na ktorom je 90 000 eur, a bený úèet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výke 100 000 eur.
[Len ak je to vhodné] Táto metóda sa pouije aj vtedy, ak banka pri vykonávaní svojej èinnosti pouíva viacero ochranných známok. [vlote názov banky, ktorá vedie úèet] vykonáva èinnos aj pod názvom [Vlote vetky ochranné známky tej istej banky]. To znamená, e vetky vklady v banke, ktorá pri vykonávaní svojej èinnosti pouíva jednu alebo
viacero z týchto ochranných známok, sú celkovo kryté do výky 100 000 eur.
(***) Úroveò krytia pre spoloèné vklady
Pri spoloèných vkladoch sa úroveò krytia vo výke 100 000 eur vzahuje na kadého vkladate¾a.
[Len ak je to vhodné] Vklady na úète, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako èlenovia súkromnej obchodnej spoloènosti, zdruenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na úèely výpoètu úrovne krytia vo výke 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro] spoèítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladate¾.
V niektorých prípadoch [vlote prípady vymedzené vo vnútrotátnom práve] sú vklady chránené vo výke presahujúcej 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro]. Viac informácií mono získa
na stránke [vlote príslunú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].
(****) Vyplatenie náhrad
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je [vlote názov a adresu, telefónne èíslo, e-mail: a adresu webového sídla].
Vyplatí vám náhradu za vae vklady (a do výky 100 000 eur [nahraïte príslunou sumou v príslunej mene, ak menou nie je euro]) najneskôr do [vlote lehotu na vyplatenie náhrad ustanovenú vnútrotátnym právnym predpisom]
od [31. decembra 2023] do [siedmich pracovných dní].
[Doplòte informácie o núdzovej/doèasnej výplate, ak suma alebo sumy na vyplatenie náhrad nie sú dostupné do
siedmich pracovných dní.]
Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktova systém ochrany vkladov, keïe po urèitej lehote môe dôjs k premlèaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ïalie informácie mono získa na stránke [vlote príslunú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].
Iné dôleité informácie
Vo veobecnosti sú vetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaa banka vám na
poiadanie poskytne informácie aj o tom, èi sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to
potvrdí aj na výpise z úètu..
Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 35/1965 Zb., zákona è. 58/1969 Zb., zákona
è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona
è. 188/1988 Zb., zákona è. 87/1990 Zb., zákona
è. 105/1990 Zb., zákona è. 116/1990 Zb., zákona
è. 87/1991 Zb., zákona è. 509/1991 Zb., zákona
è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona è. 153/1997
Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., zákona è. 252/1999
Z. z., zákona è. 218/2000 Z. z., zákona è. 261/2001
Z. z., zákona è. 281/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z.,
zákona è. 34/2002 Z. z., zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 150/2004 Z. z., zákona
è. 404/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 336/2005 Z. z., zákona è. 118/2006 Z. z., zákona

è. 188/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 379/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 546/2010 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 161/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 39/2015 Z. z. a zákona è. 117/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 786 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Listinný vkladový list môe ma len formu cenného papiera na meno. Na náleitosti vkladových listov sa
vzahujú veobecné ustanovenia o náleitostiach cenných papierov a primerane ustanovenia osobitného zákona o náleitostiach dlhopisov; náleitosou vkladového listu je aj záväzok peòaného ústavu ako emitenta
vypláca dohodnuté výnosy v urèených termínoch, spôsob týchto výplat a urèenie platobného miesta.
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(4) Vkladový list na meno je prevodite¾ný rubopisom,
ak peòaný ústav ako emitent výslovne v texte vkladového listu neuviedol, e je neprevodite¾ný. Pri neprevodite¾nom vkladovom liste na meno sa musí v texte vkladového listu v emisných podmienkach uvies, ako bude
emitent postupova pri úmrtí ich majite¾a. Ak sa peòaný ústav ako emitent zaväzuje na odkúpenie neprevodite¾ného vkladového listu na meno pred uplynutím doby
jeho splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia
uvies v emisných podmienkach..
Èl. III
Zákon è. 371/2014 Z. z. o rieení krízových situácií
na finanènom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 39/2015 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 33 ods. 1 písm. g) sa za slovo ochrana vkladá
slovo krytých.
2. V § 59 ods. 1 písmeno a) znie:
a) kryté vklady pod¾a osobitného predpisu,1).
3. V § 59 ods. 9 písm. b), § 80 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82
ods. 2 a § 89 ods. 2 a 4 sa slová chránený vklad
a chránený vklad1) vo vetkých tvaroch nahrádzajú
slovami krytý vklad1) v príslunom tvare.
4. § 89 sa dopåòa odsekmi 11 a 16, ktoré znejú:
(11) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady
o príspevku sa nevzahuje osobitný predpis o konaní vo
veciach finanèného trhu26) ani veobecný predpis
o správnom konaní,69) prièom rada toto rozhodovanie
uskutoèòuje pod¾a svojej vo¾nej úvahy v medziach
ustanovených týmto zákonom pre príspevky do národného fondu.
(12) Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahova
výku urèeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku
a musia v òom by uvedené ustanovenia tohto zákona
a osobitného predpisu,102a) pod¾a ktorých bola urèená
výka príspevku a pod¾a ktorých je príspevok splatný do
národného fondu v lehote ustanovenej týmto zákonom
alebo urèenej radou na základe tohto zákona. V písomnom vyhotovení rozhodnutia o príspevku sa tie uvedie,
kto toto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia,
identifikaèné údaje vybranej intitúcie, ktorá má povinnos uhradi urèený príspevok, v rozsahu jej obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla, ako aj pouèenie,
e toto rozhodnutie je koneèné a nemono proti nemu
poda opravný prostriedok. Rozhodnutie musí obsahova aj odtlaèok okrúhlej úradnej peèiatky rady so tátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska
a funkcie predsedu alebo osoby vykonávajúcej pôsobnos predsedu; v rozhodnutí sa výslovne uvedie, e rozhodnutie vydala rada v pléne.
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(13) Rozhodnutie rady o urèení príspevku nadobúda
právoplatnos dòom doruèenia tohto rozhodnutia príslunej vybranej intitúcii; proti tomuto rozhodnutiu
nemono poda opravný prostriedok a toto rozhodnutie
nie je preskúmate¾né súdom.102b)
(14) Doruèené rozhodnutie rady o urèení príspevku
je vykonate¾né, len èo uplynie lehota splatnosti urèeného príspevku.
(15) Exekuèným titulom a podkladom na vykonanie
exekúcie je právoplatné a vykonate¾né rozhodnutie
rady o urèení príspevku.
(16) Rada kedyko¾vek aj bez návrhu opraví chyby
v písaní, poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o urèení príspevku a bezodkladne o tom informuje príslunú vybranú intitúciu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 102a a 102b znejú:

102a) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63
z 21. októbra 2014, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ pokia¾ ide o príspevky
ex ante do mechanizmu financovania rieenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).
102b
) Napríklad § 248 písm. d) zákona è. 99/1963 Zb. Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov, § 7
písm. h) zákona è. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku..

Èl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 154/1999
Z. z., zákonom è. 397/2001 Z. z., zákonom è. 492/2001
Z. z., zákonom è. 340/2003 Z. z., zákonom è. 186/2004
Z. z., zákonom è. 554/2004 Z. z., zákonom è. 650/2004
Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 578/2005
Z. z., zákonom è. 209/2007 Z. z., zákonom è. 659/2007
Z. z., zákonom è. 421/2008 Z. z., zákonom è. 552/2008
Z. z., zákonom è. 276/2009 Z. z., zákonom è. 492/2009
Z. z., zákonom è. 70/2010 Z. z., zákonom è. 505/2010
Z. z., zákonom è. 233/2012 Z. z., zákonom è. 352/2013
Z. z., zákonom è. 213/2014 Z. z., zákonom è. 371/2014
Z. z. a týmto zákonom.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2015
okrem èl. I § 10 ods. 12 v bode 29, ktorý nadobúda
úèinnos 31. mája 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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240
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/2011 Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 362/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 323/2014 Z. z. a zákona
è. 130/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 51 ods. 4 sa za slová èlenského tátu, vkladajú slová alebo ktorým je dovozca spotrebite¾ského balenia, ak dováa z územia tretieho tátu spotrebite¾ské
balenie neoznaèené kontrolnou známkou, a za slová
§ 10 ods. 1 písm. c) sa vkladajú slová a h).
2. V § 51 ods. 5 poslednej vete sa slová po dohode
s tlaèiaròou nahrádzajú slovami so súhlasom tlaèiarne.
3. V § 52 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) oznámi adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak
nie je totoná so sídlom alebo trvalým pobytom iadate¾a, kde bude skladova a oznaèova spotrebite¾ské balenie kontrolnou známkou..
4. V § 52 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý
znie: Dovozca spotrebite¾ského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov pod¾a odseku 1 písm. d) do
15 dní pred dovezením neoznaèeného spotrebite¾ského
balenia kontrolnou známkou z územia tretieho tátu.
Príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov pod¾a § 26 ods. 2 písm. d)
do 15 dní pred prijatím neoznaèeného spotrebite¾ského
balenia kontrolnou známkou z iného èlenského tátu..
5. V § 53 odsek 3 znie:
(3) Finanèné riadite¾stvo vykonáva v tlaèiarni daòový
dozor nad tlaèou a nakladaním s kontrolnými známkami vrátane materiálov pouitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlaèených tlaèových listov kontrolných známok. Tlaèiareò
je povinná poskytnú zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni nevyhnutnú súèinnos a primerané
podmienky na výkon daòového dozoru. Finanèné riadite¾stvo je povinné zabezpeèi prítomnos zamestnanca
finanèného riadite¾stva pri príjme a výdaji kontrolných
známok odberate¾ovi kontrolných známok. Finanèné
riadite¾stvo zabezpeèuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok v tlaèiarni. Odobera kontrolné známky môe odberate¾
kontrolných známok iba v tlaèiarni. Tlaèiareò je povin-

ná likvidova kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finanèného riadite¾stva. Ministerstvo uzatvorí
zmluvu s finanèným riadite¾stvom o prevzatí a vydaní
kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok..
6. V § 53 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Vzorový výtlaèok kontrolnej známky
je tlaèiareò povinná predloi finanènému riadite¾stvu
aj pred kadou zmenou náleitostí, prvkov a údajov
kontrolnej známky okrem identifikaèného èísla kontrolnej známky..
7. V § 53 ods. 9 sa druhá veta nahrádza textom, ktorý
znie: Odberate¾ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok
predloenie reklamovaných kontrolných známok
a uvedie poèet a identifikaèné èísla reklamovaných
kontrolných známok; ak nie je moné identifikova
identifikaèné èíslo kontrolných známok, uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku,
z ktorého sú reklamované kontrolné známky. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni do troch pracovných dní odo dòa doruèenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberate¾ovi kontrolných známok
termín, kedy odberate¾ kontrolných známok predloí
reklamované kontrolné známky tlaèiarni. a za piatu
vetu sa vkladá text, ktorý znie: Tlaèiareò vyznaèí
v elektronickom systéme kontrolných známok poèet
a identifikaèné èísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a poèet a identifikaèné èísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri urèení
termínu predloenia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci
reklamácie postupuje zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni pod¾a odsekov 7 a 8 primerane..
8. V § 53 ods. 19 písmeno d) znie:
d) boli nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie najviac v mnostve 0,02 %
vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a najviac v mnostve 0,1 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov;
poèet nenávratne znièených kontrolných známok
v technologickom zariadení sa vypoèíta ako rozdiel
celkového mnostva kontrolných známok pouitých
na oznaèenie spotrebite¾ských balení v technologickom zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných
známok, skutoène nalepených kontrolných zná-
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mok na spotrebite¾ské balenia a pokodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných
známok na spotrebite¾ské balenie a predloených
colnému úradu na znièenie za kalendárny mesiac,.
9. V § 53 ods. 20 úvodnej vete sa za slová evidenciu
kontrolných známok vkladajú slová v èlenení pod¾a
rozmeru kontrolnej známky.
10. V § 53 ods. 20 písmená d) a f) znejú:
d) poèet pokodených kontrolných známok, a to v èlenení na kontrolné známky
1. pokodené vplyvom vyej moci,
2. pokodené z iného dôvodu ako vplyvom vyej
moci,
e) poèet kontrolných známok nenávratne znièených
v technologickom zariadení slúiacom na nalepenie
kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie,
f) poèet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finanèného riadite¾stva
v tlaèiarni,.
11. V § 53 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: Odberate¾ kontrolných známok nie je povinný vies evidenciu kontrolných známok pod¾a odseku 20 písm. a)
a c) a g) a j), ak poèiatoèný stav zásob kontrolných
známok na zaèiatku kalendárneho mesiaca a koneèný
stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto
mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci
odberate¾ kontrolných známok neodobral kontrolné
známky z tlaèiarne..
12. § 53 sa dopåòa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
(25) Ak odberate¾ kontrolných známok zistí, e údaje o poète a identifikaèných èíslach kontrolných známok, ktoré pouil na oznaèenie spotrebite¾ských balení,
alebo údaj o jednotlivých èiarových kódoch EAN týchto
spotrebite¾ských balení, ktoré oznámil pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného pod¾a odseku 12, sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutoènosti informuje prostredníctvom elektronického systému
kontrolných známok colný úrad. Vykona opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môe
odberate¾ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad urèí lehotu na vykonanie opravy.
Ustanovenie § 70 ods. 1 písm. y) sa nepouije.
(26) Ak odberate¾ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, e údaje v evidencii vedenej
pod¾a odseku 20 sú nesprávne, bezodkladne o tejto
skutoènosti informuje prostredníctvom elektronického
systému kontrolných známok colný úrad. Vykona opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môe odberate¾ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 68 znie:

68) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 256/2014
Z. z. o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na
oznaèovanie spotrebite¾ského balenia liehu a o oznamovaní
a zverejòovaní údajov o týchto kontrolných známkach..

13. V § 70 ods. 1 písm. q) sa vypúajú slová alebo
neoznámi údaje v rozsahu pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a § 53
ods.12,.
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14. V § 70 ods. 1 písmeno x) znie:
x) sa zistí, e mnostvo nenávratne znièených kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie presiahne
1. 0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo
16 x 210 milimetrov,
2. 0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,.
15. V § 70 sa odsek 1 dopåòa písmenami y) a ac),
ktoré znejú:
y) nepostupovala pod¾a § 53 ods. 12 a neoznámila
údaje pod¾a veobecne záväzného právneho
predpisu68) vydaného pod¾a § 53 ods. 12, ak nejde o
poruenie pod¾a písmen aa) a ac),
z) je tlaèiaròou a poruí povinnosti uvedené v § 53
ods. 3 a 5,
aa) je odberate¾om kontrolných známok, ktorý postupoval pod¾a § 53 ods. 25, a spotrebite¾ské balenie
nebolo vydané z daòového skladu, prepustené do
vo¾ného obehu, predané alebo inak vydané na daòovom území inej osobe,
ab) je odberate¾om kontrolných známok, ktorý postupoval pod¾a § 53 ods. 25 a oznaèil spotrebite¾ské
balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným pod¾a § 51 ods. 10,
a údaj o identifikaènom èísle kontrolnej známky,
ktorou je oznaèené spotrebite¾ské balenie, alebo
údaj o èiarovom kóde EAN tohto spotrebite¾ského
balenia je iný, ako oznámil pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného pod¾a § 53
ods. 12, prièom spotrebite¾ské balenie bolo vydané
z daòového skladu, prepustené do vo¾ného obehu,
predané alebo inak vydané na daòovom území inej
osobe,
ac) je odberate¾om kontrolných známok a správca
dane zistí v daòovom vo¾nom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie
spotrebite¾ského balenia, ktoré oznaèil kontrolnou
známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom
a veobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným pod¾a § 51 ods. 10, a údaj o identifikaènom
èísle kontrolnej známky, ktorou oznaèil spotrebite¾ské balenie, alebo údaj o èiarovom kóde EAN
spotrebite¾ského balenia je iný, ako oznámil pod¾a
veobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného pod¾a § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebite¾ské balenia zabezpeèí.83a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 81a znie:

81a) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 252/2014
Z. z., ktorou sa ustanovujú náleitosti, vyhotovenie a cena
kontrolnej známky urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského
balenia liehu..

16. V § 70 ods. 2 písm. t) sa vypúajú slová a x).
17. V § 70 sa odsek 2 dopåòa písmenami u) a z), ktoré znejú:
u) 4,05 eura za kadú kontrolnú známku, ak je rozmer
kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo
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16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za kadú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok
16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej vak 20 eur za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. x),
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. y),
od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. z),
20 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. aa),
od 100 eur do 300 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. ab),
od 350 eur do 500 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. ac)..

18. § 70 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. z) uloí Colný úrad
Banská Bystrica..
19. V § 73 ods. 8 sa slová 30. septembra nahrádzajú slovami 31. decembra.
20. § 73 sa dopåòa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:
(26) Ak odberate¾ kontrolných známok oznámil pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného pod¾a § 53 ods. 12 nesprávny údaj o identifikaènom
èísle kontrolnej známky, ktorou je oznaèené spotrebi-
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te¾ské balenie, alebo nesprávny údaj o èiarovom kóde
EAN tohto spotrebite¾ského balenia do 31. októbra
2015 a konanie o uloení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukonèené
k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokraèuje. Ak bolo
konanie o uloení pokuty za oznámenie nesprávnych
údajov pod¾a prvej vety ukonèené právoplatným rozhodnutím, povinnos zaplati pokutu zaniká; ak bola
pokuta zaplatená, správca dane pokutu na iados vráti ako daòový preplatok pod¾a osobitného predpisu.83a)
Ak sa konanie o uloení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov pod¾a prvej vety nezaèalo do 31. októbra
2015, toto konanie sa nezaène.
(27) Ak konanie o uloení pokuty pod¾a § 70 ods. 1
písm. x) v znení úèinnom do 31. októbra 2015 nebolo
právoplatne ukonèené k 31. októbru 2015, ukonèí sa
pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzahuje § 70 v znení úèinnom od 1. novembra
2015, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu
 podnikate¾a priaznivejie..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015.

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

Strana 2598

Zbierka zákonov è. 241/2015

Èiastka 71

241
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona
è. 381/2013 Z. z., zákona è. 218/2014 Z. z., zákona
è. 323/2014 Z. z., zákona è. 54/2015 Z. z. a zákona
è. 130/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa vypúajú slová v kusoch alebo.
2. V § 5 ods. 2 sa slová 20 g nahrádzajú slovami
30 g.
3. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na sprievodnom dokumente alebo inom obchodnom dokumente musí by uvedený údaj o hmotnosti v kilogramoch
alebo gramoch prijímaných, skladovaných, odosielaných alebo ponúkaných na predaj cigár a cigariek; to
neplatí, ak je údaj o hmotnosti cigár a cigariek uvedený
na spotrebite¾skom balení cigár a cigariek..
4. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Daò z tabaku, cigár a cigariek sa vypoèíta ako
súèin základu dane a sadzby dane..
5. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
71,11 eura/kg
tabak
71,11 eura/kg.
6. V § 9 ods. 9 sa slová po dohode s tlaèiaròou nahrádzajú slovami so súhlasom tlaèiarne.
7. V § 9a ods. 1 písm. b) sa za slovo tabaku vkladá
èiarka a slová v kilogramoch a cigár, cigariek sa nahrádzajú slovami cigár a cigariek v kilogramoch.
8. V § 9b odsek 3 znie:
(3) Finanèné riadite¾stvo vykonáva v tlaèiarni daòový
dozor nad tlaèou a nakladaním s kontrolnými známkami, vrátane materiálov pouitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlaèených tlaèových listov kontrolných známok. Tlaèiareò

je povinná poskytnú zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni nevyhnutnú súèinnos a primerané
podmienky na výkon daòového dozoru. Finanèné riadite¾stvo je povinné zabezpeèi prítomnos zamestnanca
finanèného riadite¾stva pri príjme a výdaji kontrolných
známok odberate¾ovi kontrolných známok. Finanèné
riadite¾stvo zabezpeèuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok. Odobera kontrolné známky môe odberate¾ kontrolných
známok iba v tlaèiarni. Tlaèiareò je povinná likvidova
kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finanèného riadite¾stva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finanèným riadite¾stvom o prevzatí a vydaní kontrolných
známok odberate¾ovi kontrolných známok..
9. V § 9b ods. 9 sa druhá veta nahrádza textom, ktorý znie: Odberate¾ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finanèného riadite¾stva v tlaèiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných
známok predloenie reklamovaných kontrolných známok a uvedie poèet a identifikaèné èísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finanèného
riadite¾stva v tlaèiarni do troch pracovných dní odo dòa
doruèenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberate¾ovi kontrolných známok termín, kedy odberate¾
kontrolných známok predloí reklamované kontrolné
známky tlaèiarni. a za piatu vetu sa vkladá text, ktorý
znie: Tlaèiareò vyznaèí v elektronickom systéme kontrolných známok poèet a identifikaèné èísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a poèet
a identifikaèné èísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri urèení termínu predloenia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje
zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni pod¾a
odsekov 7 a 8 primerane..
10. V § 9b ods. 21 písmená d) a e) znejú:
d) poèet pokodených kontrolných známok, a to v èlenení na kontrolné známky:
1. pokodené vplyvom vyej moci,
2. pokodené z iného dôvodu ako vplyvom vyej
moci,
e) poèet kontrolných známok nenávratne znièených
v technologickom zariadení slúiacom na nalepenie
kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov,.
11. V § 9b ods. 22 písmeno d) znie:
d) boli nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie cigariet najviac v mnostve
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1. 0,5 % vrátane do 30. júna 2016; poèet nenávratne
znièených kontrolných známok v technologickom
zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných
známok na spotrebite¾ské balenie cigariet sa vypoèíta ako rozdiel celkového mnostva kontrolných
známok vloených do technologického zariadenia
slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie cigariet, skutoène nalepených kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie cigariet a pokodených kontrolných známok
vybratých z technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie cigariet a predloených colnému
úradu na znièenie za kalendárny mesiac,
2. 0,1 % vrátane od 1. júla 2016; poèet nenávratne
znièených kontrolných známok v technologickom
zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných
známok na spotrebite¾ské balenie cigariet sa vypoèíta ako rozdiel celkového mnostva kontrolných
známok vloených do technologického zariadenia
slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie cigariet, skutoène nalepených kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie cigariet a pokodených kontrolných známok
vybratých z technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie cigariet a predloených colnému
úradu na znièenie za kalendárny mesiac,.

riet a dåke cigariet, ktoré oznámil pod¾a veobecne
záväzného právneho predpisu8ae) vydaného pod¾a odseku 13, alebo údaje o spotrebite¾skom balení tabaku, cigár a cigariek, ktoré oznámil pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného pod¾a odseku 13,
sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutoènos
prostredníctvom elektronického systému kontrolných
známok colnému úradu. Vykona opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môe odberate¾ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad urèí lehotu na vykonanie opravy.
Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. v) sa nepouije.

12. V § 9b sa odsek 22 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) boli nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabaku, cigár a cigariek najviac
v mnostve 0,5 % vrátane; poèet nenávratne znièených kontrolných známok v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabaku, cigár a cigariek sa vypoèíta
ako rozdiel celkového mnostva kontrolných známok
vloených do technologického zariadenia slúiaceho
na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské
balenie tabaku, cigár a cigariek, skutoène nalepených
kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabaku, cigár a cigariek a pokodených kontrolných známok
vybratých z technologického zariadenia slúiaceho na
nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabaku, cigár a cigariek a predloených colnému
úradu na znièenie za kalendárny mesiac..

16. V § 19 ods. 6 sa za slová odseku 1 písm. a) vkladajú slová okrem obchodného názvu tabakových výrobkov, a za slová ich vznikom sa vkladá èiarka a slová údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov
pod¾a odseku 1 písm. a).

13. V § 9b ods. 23 sa na konci pripája táto veta: Odberate¾ kontrolných známok nie je povinný vies evidenciu kontrolných známok pod¾a odseku 21 písm. a)
a c) a h) a j), ak poèiatoèný stav zásob kontrolných
známok na zaèiatku kalendárneho mesiaca a koneèný
stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto
mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci
odberate¾ kontrolných známok neodobral kontrolné
známky z tlaèiarne..

18. V § 19a ods. 5 písmeno d) znie:
d) na ktorej úèet bolo predloené colné vyhlásenie na
prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu,2aa) okrem predloenia colného vyhlásenia na
prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu,2aa) ak také prepustenie je na úèet drite¾a povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovate¾om daòového skladu a nie je koneèným spotrebite¾om tabakovej suroviny,.

14. § 9b sa dopåòa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
(25) Ak odberate¾ kontrolných známok zistí, e údaje o poète a identifikaèných èíslach kontrolných známok, ktoré pouil na oznaèenie spotrebite¾ských balení
tabakových výrobkov, alebo údaj o cene cigariet, znaku
pre platnos sadzby spotrebnej dane, poète kusov ciga-

19. V § 20 ods. 13 písmeno d) znie:
d) sa nedopustil správneho deliktu pod¾a § 41 ods. 1
písm. a), b), e) alebo písm. m),
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o úplné
upustenie od zábezpeky,

(26) Ak odberate¾ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, e údaje v evidencii
vedenej pod¾a odseku 21 sú nesprávne, bezodkladne
oznámi túto skutoènos prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykona opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môe odberate¾ kontrolných známok len
so súhlasom colného úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8ae znie:

8ae) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 255/2014 Z. z. o oznaèovaní balení kontrolných známok
urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejòovaní údajov o týchto
kontrolných známkach..

15. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová inú, ako je výka
dane nahrádzajú slovami niiu, ako je výka dane.

17. V § 19a ods. 4 písmeno d) znie:
d) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu,2aa) ak také prepustenie nie je na úèet drite¾a povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovate¾om
daòového skladu a nie je koneèným spotrebite¾om;
dovozca, ktorý je drite¾om povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súèasne prevádzkovate¾om daòového skladu, je povinný preukáza sa
colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúa
do vo¾ného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie
daòového skladu a èestným vyhlásením, e nie je
koneèným spotrebite¾om tabakovej suroviny,.
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2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky..
20. § 22a vrátane nadpisu znie:
§ 22a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1) Colný úrad môe osobe pod¾a § 19, 23 alebo § 24
doèasne pozastavi na daòovom území prístup do elektronického systému,14a) ak má odôvodnenú obavu, e
nesplatná daò alebo nevyrubená daò bude v rozsahu
presahujúcom zloenú zábezpeku na daò v èase jej
splatnosti a vymáhate¾nosti nevymoite¾ná alebo e
v tomto èase bude vymáhanie dane spojené so znaènými akosami.
(2) Colný úrad je povinný osobu pod¾a § 19, 23 alebo
§ 24, ktorej doèasne pozastavil prístup do elektronického
systému,14a) bezodkladne informova. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému14a) colný úrad
uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval pod¾a odseku 1. Proti postupu colného úradu pod¾a odseku 1 je
prípustná námietka, ktorá nemá odkladný úèinok.
(3) Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad
postupoval pod¾a odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umoni osobe pod¾a § 19, 23 alebo § 24 prístup do elektronického systému14a) a o tejto skutoènosti ju bezodkladne informova..
21. V § 33a ods. 11 poslednej vete a § 33b ods. 1
písm. b) druhom bode sa za slová v kusoch vkladajú
slová alebo v kilogramoch a v prvom a treom bode sa
na konci pripájajú slová alebo v kilogramoch.
22. V § 41 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová alebo
neoznámi údaje v rozsahu pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a § 9b
ods. 13.
23. V § 41 ods. 1 písmeno n) znie:
n) sa zistí, e mnostvo nenávratne znièených kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok
na spotrebite¾ské balenie cigariet presiahne za kalendárny mesiac
1. 0,5 % vrátane do 30. júna 2016,
2. 0,1 % vrátane od 1. júla 2016,.
24. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenami q) a v), ktoré znejú:
q) je tlaèiaròou a poruí povinnosti uvedené v § 9b
ods. 3 a 5,
r) je odberate¾om kontrolných známok, ktorý postupoval pod¾a § 9b ods. 25 a spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov nebolo vydané z daòového skladu,
prepustené do vo¾ného obehu, predané alebo inak
vydané na daòovom území inej osobe,
s) je odberate¾om kontrolných známok, ktorý postupoval pod¾a § 9b ods. 25 a oznaèil spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a veobecne
záväzným právnym predpisom25a) vydaným pod¾a
§ 9 ods. 14 a údaj o identifikaènom èísle kontrolnej
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známky, ktorou je oznaèené spotrebite¾ské balenie
je iný, ako oznámil pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu8ae) vydaného pod¾a § 9b ods. 13,
prièom spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov
bolo vydané z daòového skladu, prepustené do vo¾ného obehu, predané alebo inak vydané na daòovom území inej osobe,
t) je odberate¾om kontrolných známok a správca dane
zistí v daòovom vo¾nom obehu predaj, ponúkanie na
predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov, ktoré oznaèil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade
s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym
predpisom25a) vydaným pod¾a § 9 ods. 14 a údaj
o identifikaènom èísle kontrolnej známky, ktorou je
oznaèené spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov, je iný, ako oznámil pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu8ae) vydaného pod¾a § 9b ods. 13;
colný úrad také spotrebite¾ské balenia zabezpeèí,3)
u) sa zistí, e mnostvo nenávratne znièených kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok
na spotrebite¾ské balenie tabaku, cigár a cigariek
presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
v) nepostupovala pod¾a § 9b ods. 13 a neoznámila údaje pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu8ae)
vydaného pod¾a § 9b ods. 13, ak nejde o poruenie
pod¾a písmen r) a t)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 254/2014
Z. z., ktorou sa ustanovujú náleitosti, vyhotovenie a cena
kontrolnej známky urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského
balenia tabakových výrobkov..

25. V § 41 ods. 2 písmeno n) znie:
n) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. n), o) a u)
1,35 eura za kadú kontrolnú známku, najmenej
vak 20 eur,.
26. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenami p) a t), ktoré
znejú:
p) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. q) od 10 000 eur
do 50 000 eur,
q) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. r) 20 eur,
r) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. s) od 100 eur
do 300 eur,
s) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. t) od 350 eur
do 500 eur,
t) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. v) od 550 eur
do 5 000 eur..
27. § 41 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov oznaèené kontrolnými
známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáe,
e tieto kontrolné známky boli vydané pod¾a § 9b ods. 7,
ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepouije.
(8) Pokutu pod¾a odseku 2 písm. p) uloí Colný úrad
Banská Bystrica..
28. § 41a sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov
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oznaèené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáe, e tieto kontrolné známky boli
vydané pod¾a § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1
písm. a) sa nepouije..
29. Za § 44r sa vkladá § 44s, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44s
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. novembra 2015
(1) Ak odberate¾ kontrolných známok oznámil pod¾a
§ 9b ods. 21 v znení úèinnom do 31. októbra 2015 v období do 31. októbra 2015 nesprávny údaj a konanie
o uloení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukonèené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokraèuje. Ak bolo konanie o uloení pokuty za
oznámenie nesprávnych údajov pod¾a prvej vety ukonèené právoplatným rozhodnutím, povinnos zaplati
pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca
dane pokutu na iados vráti ako daòový preplatok.14aa)
Ak konanie o uloení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov pod¾a prvej vety nebolo do 31. októbra
2015 zaèaté, toto konanie sa nezaène.
(2) Ak konanie o iadosti o upustenie od zábezpeky
predloenej pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. októbra
2015 nebolo právoplatne ukonèené do 31. októbra
2015, colný úrad túto iados posúdi a rozhodne o tejto
iadosti pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra 2015.
(3) Ak konanie o uloení pokuty pod¾a § 41 ods. 1
písm. n) v znení úèinnom do 31. októbra 2015 nebolo
právoplatne ukonèené k 31. októbru 2015, ukonèí sa
pod¾a predpisu úèinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzahuje § 41 ods. 2 písm. n) v znení úèinnom
od 1. novembra 2015, ak je to pre osobu oprávnenú na
podnikanie priaznivejie..
30. Za § 44s sa vkladá § 44t, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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je oprávnená v rámci podnikania predáva spotrebite¾ské balenia cigár alebo cigariek, a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej
vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámi colnému úradu mnostvo takých spotrebite¾ských balení cigár alebo cigariek a zároveò v tejto lehote poiada colný úrad o ich
znièenie; colný úrad také spotrebite¾ské balenia cigár
alebo cigariek znièí na náklady osoby a o znièení vyhotoví protokol o znièení, prièom ustanovenie § 41 ods. 1
písm. a) sa nepouije..
Èl. II
Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 87/2009 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 142/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
f) v spotrebite¾skom balení cigariet s obsahom iným
ako 20 kusov cigariet a v spotrebite¾skom balení tabaku s hmotnosou tabaku menej ako 30 g..
2. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. marca 2016
(1) Spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom 19 kusov mono predáva na území Slovenskej republiky do
31. marca 2016.
(2) Spotrebite¾ské balenie tabaku, ktoré obsahuje
20 g tabaku pod¾a osobitného predpisu,7) mono predáva na území Slovenskej republiky do 20. mája 2017..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 5 ods. 2 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov..

§ 44t
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Na kontrolných známkach urèených na oznaèovanie spotrebite¾ských balení cigár alebo cigariek je od
1. januára 2016 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je ve¾ké písmeno B.
(2) Spotrebite¾ské balenie cigár alebo cigariek oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnos sadzby spotrebnej dane, ktorým je ve¾ké písmeno
A, mono uvádza do daòového vo¾ného obehu do
29. februára 2016 a predáva do 31. decembra 2016. Po
tomto dátume bude také spotrebite¾ské balenie cigár
alebo cigariek povaované za neoznaèené. Osoba, ktorá

3. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ
z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení èlenských
tátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja
tabakových a súvisiacich výrobkov a o zruení
smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015
okrem èl. I bodov 1, 3 a 5, 7 a 21, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2016 a okrem èl. I bodu 2 a èl. II,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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242
ZÁKON
z 18. septembra 2015,
ktorým sa dopåòa zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného príspevku niektorým
poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného
príspevku niektorým poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 463/2008 Z. z., zákona è. 242/2011
Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona è. 240/2014
Z. z. a zákona è. 140/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 3 sa vkladá § 4, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 4
Prechodné ustanovenie úèinné k 1. novembru 2015
Suma vianoèného príspevku poskytnutého za rok
2015 sa poberate¾ovi dôchodku pod¾a § 1 ods. 1 a 2,
ktorého úhrn súm dôchodkov pod¾a § 1 ods. 1, 2 a 10
nepresiahne dvojnásobok sumy ivotného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýi o 12,74 eura..
Èl. II
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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243
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2015
o poiadavkách na oznaèovanie potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 2 písm. d) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení zákona è. 30/2015 Z. z. (ïalej len
zákon) ustanovuje:
§1

by oznaèená v blízkosti jej umiestnenia najmenej týmito údajmi:
a) názvom potraviny,
b) údajom pod¾a osobitného predpisu,4) ktorý sa uvádza za slovom Obsahuje:,
c) netto mnostvom pod¾a osobitného predpisu,5)
d) dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom
spotreby.

(1) Táto vyhláka upravuje poiadavky pod¾a osobitného predpisu1) a poiadavky na oznaèovanie potravín
umiestòovaných na trh pre koneèného spotrebite¾a
a pre zariadenia spoloèného stravovania.2)

(2) Ostatné povinné údaje o potravine pod¾a osobitného predpisu3) musia by v tesnej blízkosti nebalenej potraviny, ktorej sa týkajú; mono ich uvádza v katalógu.

(2) Potravina urèená koneènému spotrebite¾ovi a zariadeniu spoloèného stravovania sa oznaèuje na vonkajom obale alebo na jej neoddelite¾nej súèasti.

§4

§2
(1) Konzumné mlieko, modifikované mlieko, smotana alebo tekutý kyslomlieèny výrobok plnený do sklenenej f¾ae urèenej na opakované pouitie mono pod¾a
osobitného predpisu oznaèova len na uzávere f¾ae
najmenej týmito údajmi:
a) názvom potraviny,
b) mnostvom tuku v hmotnostných percentách (% hmot.),
c) netto mnostvom,
d) dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti skráteným na deò a mesiac v uvedenom poradí.
(2) Údaje pod¾a osobitného predpisu3) o potravine
oznaèenej pod¾a odseku 1 musia by uvedené v sprievodnej dokumentácii a poskytnuté na poiadanie spotrebite¾ovi v mieste jej predaja.
§3
(1) Potravina, ktorá je urèená na predaj koneènému
spotrebite¾ovi alebo zariadeniu spoloèného stravovania
bez balenia, alebo ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na iados spotrebite¾a alebo je balená na
priamy predaj (ïalej len nebalená potravina), musí
1

(1) Dávka je mnostvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené za rovnakých podmienok.
(2) Oznaèenie dávky sa musí uvádza na obale, ak ide
o balenú potravinu, a na vonkajom obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ak ide o nebalenú potravinu. Ak
oznaèenie dávky nie je jasne rozlíite¾né od ostatných
údajov a je moná jeho zámena s inými údajmi, pred
oznaèením dávky sa musí umiestni písmeno L.
(3) Za oznaèenie dávky sa povauje aj oznaèenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
ak tento údaj obsahuje najmenej deò a mesiac v uvedenom poradí; pred týmto oznaèením sa nemusí umiestni
písmeno L.
(4) Dávka sa nemusí oznaèova, ak ide o
a) po¾nohospodársky produkt, ktorý je
1. doèasne uskladnený pred umiestnením na trh,
2. prepravovaný na spracovanie,
3. zberaný na okamité spracovanie,
b) potravinu
1. pod¾a § 3 ods. 1, ktorá sa balí bezprostredne pri predaji alebo bezprostredne pred umiestnením na trh,
2. ktorou je jednotlivo balená porcia zmrzliny alebo
mrazeného krému, prièom oznaèenie dávky sa
musí uvádza na vonkajom obale,

) Èl. 40 a 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách
spotrebite¾om, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1924/2006 a (ES) è.1925/2006 a ktorým
sa zruuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304,
22. 11. 2011) v platnom znení.
2
) § 26 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) Èl. 9 a 10 nariadenia (EÚ) è. 1169/2011 v platnom znení.
4
) Èl. 9 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1169/2011 v platnom znení.
5
) Èl. 23 a príloha IX ods.1 nariadenia (EÚ) è. 1169/2011 v platnom znení.
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§7

3. ktorej najväèia plocha obalu je menia ako
10 cm2.

Touto vyhlákou sa preberajú a vykonávajú právne
záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 127/2012
Z. z. o oznaèovaní potravín v znení vyhláky è. 422/2013
Z. z.

§6

§8

Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2015.

§5

¼ubomír Jahnátek v. r.

6

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha
k vyhláke è. 243/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH
PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácii alebo rozlíení dávky,
do ktorej potraviny patria (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 16. 12. 2011).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebite¾om, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1924/2006
a (ES) è. 1925/2006 a ktorým sa zruuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica
Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES
a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v znení
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 1155/2013 z 21. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 306, 16. 11. 2013),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 78/2014 z 22. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2014).
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244
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a potových sluieb (ïalej len úrad) pod¾a § 16 ods. 1 a 3 zákona
è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov vydal
Rozhodnutie zo 6. 10. 2015, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa urèuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutie nadobúda záväznos dòom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu è. 14/2015.
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245
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 30. septembra 2015 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe na rok 2016 z 3. septembra 2015 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justiènej stráe.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2017 z 15. septembra 2015 uzavretá medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Úniou zamestnávate¾ov v civilnom letectve Slovenskej republiky.
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