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252
ZÁKON
zo 17. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
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. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 34/2014 Z. z., zákona
è. 13/2015 Z. z., zákona è. 31/2015 Z. z. a zákona
è. 87/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom
pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný
náznak a vysoká pravdepodobnos, e vec, ktorej sa
právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takého konania..
2. V § 3 ods. 9 sa slová okrem zmluvy uzavretej postupom pod¾a § 92 a 99 nahrádzajú slovami , ak tento zákon v § 99 ods. 3 neustanovuje inak.
3. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
a) na dodanie tovaru bene dostupného na trhu okrem
potravín, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby bene dostupných na trhu a jej
predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyia ako
1. 1 000 eur, ak ide o verejného obstarávate¾a pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. a),
2. 5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávate¾a
ne pod¾a prvého bodu..
4. V § 7 ods. 1 sa slová tento verejný obstarávate¾
nahrádzajú slovami verejný obstarávate¾ pod¾a § 6
ods. 1 písm. b).
5. Za § 9b sa vkladajú § 9c a 9d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

Elektronické trhovisko
§ 9c
(1) Elektronické trhovisko je informaèný systém verejnej správy, ktorý slúi na zabezpeèenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo sluieb bene dostupných na trhu, a to aukèným postupom, ako aj na
zabezpeèenie s tým súvisiacich èinností. Správcom
elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra).
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèí, aby elektronické
trhovisko obsahovalo funkcie potrebné na postup verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a, záujemcu alebo
uchádzaèa, ministerstva vnútra a úradu pod¾a tohto
zákona a aby spåòalo najmenej tieto podmienky:
a) bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného
prístupového miesta na webovom sídle ministerstva
vnútra,
b) bolo vnútorne èlenené na èasti obsahujúce ponuku
tovarov, stavebných prác alebo sluieb a v rámci jednotlivých èastí èlenené pod¾a druhov tovarov, stavebných prác a sluieb alebo ich kombinácií v súlade
s klasifikáciou pod¾a hlavného slovníka obstarávania, prièom kadá z týchto èastí sa èlení na èas obsahujúcu zverejnené ponuky a na èas obsahujúcu
zadané zákazky verejných obstarávate¾ov,
c) bolo moné pri kadom verejnom obstarávate¾ovi
a obstarávate¾ovi automatizovaným spôsobom evidova a vyhodnocova celkové objemy zákaziek v èlenení pod¾a písmena b),
d) boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji
cien tovarov, stavebných prác a sluieb ponúkaných
prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesaèných intervaloch a v èlenení pod¾a klasifikácie
hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e) kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi bolo umonené kedyko¾vek a bezodplatne
zverejni ponuku na dodanie tovaru, uskutoènenie
stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
f) bolo moné získava informácie z elektronického trhoviska aj v truktúrovanej podobe; na tento úèel je
na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné
programové rozhranie,
g) na úèely prístupu na elektronické trhovisko a do
osobného profilu záujemcu bola vyadovaná úspená autentifikácia spoèívajúca v zadaní platných
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identifikaèných údajov a autentifikaèných údajov
záujemcu,
bola zabezpeèená monos registrovaným uchádzaèom alebo záujemcom zvoli si monos zasielania
informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná evidencia o vetkých zmluvách, ktoré uchádzaè uzatvoril
s verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
bolo moné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om, najmä zmlúv, ktoré sa pod¾a osobitného zákona
povinne zverejòujú,11aa)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané
údaje o kadej systémovej udalosti,
umoòovalo kadému zasla ministerstvu vnútra
upozornenie v prípadoch zneuitia elektronického
trhoviska, jeho vyuívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takej èinnosti,
obsahovalo osobitnú funkciu prístupnú verejnému
obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi, prostredníctvom
ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a automatizovaným spôsobom
vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súané podklady.

(3) Elektronické odpisy a výstupy pod¾a osobitného
zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4) Elektronické trhovisko vrátane informácií na
òom zverejnených je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku pod¾a tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je
dotknuté.
(5) Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých
èastí trhoviska, ktoré budú slúi na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo sluieb, oprávnené
spolupracova s tretími osobami, prièom ak tak urobí,
musí vopred a aspoò po dobu 15 pracovných dní zverejni výzvu na takú spoluprácu a musí k spolupráci prizva osoby, ktoré o to prejavia záujem, tak, aby nedolo
k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6) Ministerstvo vnútra môe sprístupni elektronické trhovisko na úèely obchodovania s tovarmi, stavebnými prácami a slubami bene dostupnými na trhu aj
iným osobám ne verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi, osobe pod¾a § 7 a uchádzaèom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa pouijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku
pod¾a tohto zákona.
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a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom
trhovisku
a
podrobností
o
spôsobe
preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejòovania ponuky na dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluby, rozsahu denného èasu, kedy verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe elektronické trhovisko
pouíva na verejné obstarávanie, a komunikácie
medzi uchádzaèmi alebo záujemcami a verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om,
b) náleitosti zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om a záujemcom,
ktoré obsahujú najmä
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. monosti skonèenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob rieenia sporov zo zmluvy,
6. moment nadobudnutia úèinnosti zmluvy, ak ide
o povinne zverejòovanú zmluvu pod¾a osobitného
zákona.11aa)
(9) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s pouitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa povauje za zmluvu uzavretú
v písomnej forme.
(10) Rozsah denného èasu, kedy verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe elektronické trhovisko pouíva
na verejné obstarávanie, nesmie zahàòa tátne sviatky
a dni pracovného pokoja, ako ani èas po 18:00 hod
a pred 08:00 hod.
(11) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
sú pre registrovaných uchádzaèov a záujemcov záväzné a v èasti pod¾a odseku 8 písm. b) sú súèasou zmluvy
uzatvorenej medzi verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om a záujemcom.
(12) Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na u zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
§ 9d
(1) Registráciu na elektronickom trhovisku je moné
vykona bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska na to urèenej alebo súèasne so zápisom do zoznamu podnikate¾ov pod¾a § 129. Podmienkou úèinnosti registrácie na elektronickom trhovisku
je zápis do zoznamu podnikate¾ov, ak tento zákon v § 51
ods. 6 písm. m) neustanovuje inak.

(7) Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejòuje
na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska podpísané zaruèeným elektronickým
podpisom9) alebo zaruèenou elektronickou peèaou9)
a pripája k nim èasovú peèiatku.

(2) Na úèely identifikácie a autentifikácie osoby pri
pouívaní elektronického trhoviska je moné poui
a) obèiansky preukaz s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom alebo doklad o pobyte
s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným
kódom, alebo
b) identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje, ktoré
vydá ministerstvo vnútra.

(8) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzahov:
a) podmienky pouívania elektronického trhoviska
z h¾adiska bezpeènosti, ochrany osobných údajov

(3) Ministerstvo vnútra vydáva identifikaèné údaje
a autentifikaèné údaje bezodplatne kadému, kto má
úèinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá
platné doklady pod¾a odseku 2 písm. a); to platí, aj ak
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osoba poiada o vydanie nových údajov po strate, znièení, odcudzení alebo v prípade nebezpeèenstva zneuitia pôvodných údajov. Identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje musia by bezvýznamové.
(4) Identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje doruèuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred
vyzradením inej osobe, ne ktorej boli vydané.
(5) Ministerstvo vnútra zruí registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k výmazu osoby zo zoznamu podnikate¾ov; po zruení registrácie sa osobný profil vyznaèí ako neaktívny.
(6) Ministerstvo vnútra zriadi kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a) údaje pod¾a § 131 písm. a) a d) a kontaktné údaje na
úèely elektronickej komunikácie,
b) údaje o osobnom postavení v rozsahu pod¾a § 26
ods. 2,
c) ïalie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo sluieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejni ponuku.
(7) Údaje pod¾a § 131 písm. a) a d) a údaje pod¾a odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje
ministerstvo vnútra. Na úèely pod¾a prvej vety je orgán
verejnej moci, ktorý údaje pod¾a prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnú ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb.
Ak sú údaje pod¾a prvej vety predmetom bankového tajomstva, daòového tajomstva, potového tajomstva, telekomunikaèného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlèanlivosti pod¾a osobitných predpisov,
orgán verejnej moci je povinný ich poskytnú, len ak je
udelený súhlas osoby, ktorá je pod¾a osobitných predpisov taký súhlas oprávnená da; to neplatí, ak sa pod¾a osobitných predpisov na poskytnutie týchto údajov
súhlas nevyaduje.
(8) Ak záujemca alebo uchádzaè zverejní ponuku na
elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpeèí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo
sluieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch
pod¾a odseku 6 písm. c)..
6. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra)
nahrádzajú slovami ministerstvo vnútra.
7. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a
Koneèný uívate¾ výhod
(1) Koneèný uívate¾ výhod na úèely tohto zákona je
fyzická osoba, ktorá
a) pri právnickej osobe
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet
najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií
na doruèite¾a, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodo-
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vanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha poiadavkám na uverejòovanie informácií pod¾a osobitného
predpisu,8c)
2. má právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom bode
alebo druhom bode, ovláda právnickú osobu,
4. na základe inej skutoènosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania
alebo inej jej èinnosti,
b) pri fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej
èinnosti,
c) pri zdruení majetku8d)
1. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré
poskytuje zdruenie majetku, ak boli urèení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí zdruenie majetku, ak neboli
urèení budúci príjemcovia prostriedkov zdruenia majetku,
3. je zakladate¾om zdruenia majetku alebo ak je zakladate¾om právnická osoba, tak fyzická osoba
pod¾a písmena a),
4. má právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán zdruenia majetku.
(2) Ak iadna fyzická osoba nespåòa kritériá uvedené
v odseku 1, zapisujú sa do registra koneèných uívate¾ov výhod u tejto osoby vetci èlenovia tatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podie¾a spôsobom pod¾a odseku 1. Ak
iadna fyzická osoba nespåòa kritériá pod¾a prvej vety,
zapisujú sa do registra koneèných uívate¾ov výhod
u tejto osoby vetci èlenovia jej tatutárneho orgánu.
(3) Za koneèného uívate¾a výhod sa povaujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desa, ktoré jednotlivo nespåòajú kritériá uvedené v odseku 1, avak na základe spoloèného postupu sa môu na podnikaní,
riadení alebo kontrole osoby podie¾a v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spåòa..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8c a 8d znejú:

8c) Zákon 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.
8d
) § 9 písm. f) 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
v znení neskorích predpisov..

8. § 18 znie:
§ 18
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom
obstarávaní sa uskutoèòuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustano-
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vuje inak. Nástroje a zariadenia pouívané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú by diskriminaèné, musia by veobecne
dostupné a prepojite¾né so veobecne pouívanými
produktmi informaèných a komunikaèných technológií.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súae návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez
vyuitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doruèovania
a identifikujú informaèný systém, prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3) Elektronická komunikácia vrátane doruèovania
sa uskutoèòuje spôsobom urèeným funkcionalitou informaèného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany
musia ma k dispozícii vetky nevyhnutné informácie
technickej povahy, ktoré sa sprístupòujú vetkým za
rovnakých podmienok urèených vopred verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
(4) Informaèný systém zabezpeèuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, prièom na úèely identifikácie a autentifikácie musí verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
vdy umoni aj pouitie nástrojov pod¾a § 9d ods. 2
písm. a). Identifikáciou v informaènom systéme je proces pouívania osobných identifikaèných údajov
v elektronickej forme, ktoré jedineène reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia v informaènom systéme je elektronický proces, ktorý
umoòuje potvrdi elektronickú identifikáciu fyzickej
osoby alebo právnickej osoby.
(5) Pouitie elektronických prostriedkov pod¾a odseku 1 nie je povinné, ak
a) by si osobitná povaha verejného obstarávania vyadovala peciálne nástroje, zariadenia alebo formáty
súborov, ktoré nie sú veobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované veobecne dostupnými poèítaèovými programami,
b) poèítaèové programy podporujúce formáty súborov
vhodné na vypracovanie ponuky pouívajú také formáty súborov, pri ktorých nemono pouíva iné poèítaèové programy s otvoreným zdrojovým kódom,
veobecne dostupné poèítaèové programy alebo sa
na tieto poèítaèové programy vzahujú také licenèné
podmienky, ktoré znemoòujú ich prevzatie alebo
pouitie na dia¾ku,
c) je potrebné peciálne kancelárske zariadenie, ktoré
verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nemá bene
k dispozícii, alebo
d) sa vyaduje predloenie vzorky, fyzického modelu
alebo modelu v pomernej ve¾kosti, ktoré nemono
predloi elektronickými prostriedkami.
(6) Ak ide o situáciu pod¾a odseku 5, komunikáciu
mono uskutoèòova písomne prostredníctvom poty,
iného doruèovate¾a alebo kombináciou poty alebo iného doruèovate¾a a elektronických prostriedkov.
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(7) Pouitie elektronických prostriedkov pod¾a odseku 1 nie je povinné ani v prípade, ak pouitie iných
prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu naruenia bezpeènosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyadujú takú vysokú úroveò
ochrany, e ju nemono náleite zabezpeèi pouitím
elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bene
dostupné hospodárskym subjektom, alebo im môu
by tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu pod¾a odseku 8.
(8) Komunikácia sa môe uskutoèni prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú veobecne dostupné, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
a) poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezplatný
prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam
elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súae návrhov alebo
vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú
zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú tieto nástroje a zariadenia dostupné,
b) zabezpeèí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá
prístup k prísluným nástrojom a zariadeniam alebo
nemá monos získa ich v prísluných lehotách
a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol ma prístup k procesu verejného obstarávania
prostredníctvom vyuitia doèasného prístupového
prostriedku (token) dostupného bezplatne online,
alebo
c) podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(9) Nástroje a zariadenia pouívané na elektronickú
komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie
ponúk, návrhov a iadostí o úèas, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov
zabezpeèova, aby
a) bolo moné urèi presný èas a dátum prijatia ponúk,
návrhov a iadostí o úèas,
b) bolo moné primerane zabezpeèi, e pred uplynutím urèenej lehoty nikto nebude ma prístup k informáciám prenáaným v súlade s týmito poiadavkami,
c) len oprávnené osoby mohli urèi alebo zmeni termín
na sprístupnenie doruèených informácií,
d) bol prístup ku vetkým alebo k èasti odovzdaných
informácií moný len pre oprávnené osoby,
e) bol prístup len pre oprávnené osoby k odovzdaným
informáciám moný a po vopred urèenom termíne,
f) informácie doruèené a sprístupnené v súlade s týmito poiadavkami boli prístupné len osobám, ktoré sú
oprávnené sa s nimi oboznamova,
g) bolo moné primerane zabezpeèi, ak sa poruí zákaz prístupu pod¾a písmen b) a f), presné zistenie
tohto poruenia alebo pokusu o toto poruenie.
(10) Okrem poiadaviek pod¾a odseku 9 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a iadostí o úèas uplatòujú tieto pravidlá:
a) informácie, ktoré sa týkajú pecifikácií elektronického predkladania ponúk a iadostí o úèas vrátane
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kódovania, ifrovania a èasového oznaèovania, musia by dostupné zainteresovaným stranám,
b) verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèí v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa, oznámení o koncesii,
oznámení o vyhlásení súae návrhov, vo výzve na
predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku,
alebo v súaných podkladoch úroveò bezpeènosti,
ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu
verejného obstarávania a ktorá musí by primeraná
súvisiacemu riziku.

dokumentov informácie o existujúcich monostiach
overenia, ktoré umonia overenie prijatých elektronických podpisov online, bezplatne a spôsobom, ktorý je
zrozumite¾ný pre osoby s iným rodným jazykom ako
slovenským.

(11) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
vzh¾adom na úroveò moného rizika pod¾a odseku 10
písm. b) vyaduje pouitie elektronického podpisu zaloeného na kvalifikovanom certifikáte alebo pouitie
zaruèeného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí by vydaný poskytovate¾om certifikaèných
sluieb, ktorý je uvedený v zozname pod¾a osobitného
predpisu;9d) zároveò musia by splnené tieto podmienky:
a) elektronický podpis zaloený na kvalifikovanom certifikáte alebo zaruèený elektronický podpis musí
ma formát pod¾a osobitného predpisu9e) a
b) verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ disponuje
technickými prostriedkami na spracovanie formátu
elektronického podpisu pod¾a písmena a).

9d) Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na u¾ahèenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu
pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
o slubách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ
L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
9e
) Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011,
ktorým sa ustanovujú minimálne poiadavky na cezhranièné
spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslunými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2006/123/ES o slubách na vnútornom trhu (Ú. v.
EÚ L 53, 26. 2. 2011) v platnom znení.
9f
) Èlánok 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ..

(12) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený
v odseku 11 písm. a), elektronický podpis alebo nosiè
elektronického dokumentu obsahuje zároveò informácie o monostiach overenia tohto elektronického podpisu zaloeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o monostiach overenia elektronického podpisu
zaloeného na kvalifikovanom certifikáte umoòujú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi overi elektronický podpis zaloený na kvalifikovanom certifikáte
online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumite¾ný
pre osoby s iným rodným jazykom ako slovenským.
(13) Národný bezpeènostný úrad oznámi informácie
o poskytovate¾ovi sluieb overenia pod¾a odseku 12 Európskej komisii.
(14) Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom zaloeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovate¾ certifikaèných sluieb uvedený v zozname
pod¾a
osobitného
predpisu,9d)
verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nesmie uplatòova
ïalie poiadavky na elektronické podpisy, ktoré zabraòujú pouitiu elektronických podpisov uchádzaèmi.
(15) Ak ide o dokumenty pouité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal prísluný
orgán èlenského tátu alebo iný vydávajúci subjekt,
môe prísluný vydávajúci orgán alebo subjekt urèi
vyadovaný formát zdokonalených podpisov v súlade
s poiadavkami pod¾a osobitného predpisu,9f) prièom
sa zavedú nevyhnutné opatrenia, aby boli schopné
technicky spracova tieto formáty zahrnutím informácií vyadovaných na úèely spracovania podpisu do
dotknutého dokumentu. Takéto dokumenty obsahujú
v elektronickom podpise alebo na nosièi elektronických

(16) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií
sa uskutoèòuje spôsobom, ktorý zabezpeèí integritu
a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke,
návrhu a iadosti o úèas. Obsah ponúk, návrhov a iadostí o úèas mono sprístupni a preskúmava a po
uplynutí lehoty urèenej na ich predloenie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9d a 9f znejú:

9. § 26a vrátane nadpisu sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c sa vypúa.
10. V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa vypúajú slová
a § 26a .
11. V § 31 ods. 3 sa vypúajú slová a preukazovania
majetkovej úèasti.
12. V § 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
13. V § 32 ods. 3 sa vypúa písmeno e).
14. V § 32 ods. 5 sa slová písm. c) alebo písm. d) nahrádzajú slovami písm. b) alebo písm. c).
15. § 34 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Verejný obstarávate¾ môe vytvori súané
podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického
trhoviska pod¾a § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ prijme primerané opatrenia, aby
sa týmto postupom nenaruila hospodárska súa..
16. V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová preukazovanie majetkovej úèasti,.
17. V § 39 ods. 3 sa slová oznámených formátoch
kódovania a ifrovania dokumentov a komunikaèných
formátoch nahrádzajú slovami oznámených komunikaèných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby
bola zabezpeèená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyaduje kódovanie a ifrovanie, musí by predloená vo vopred oznámených formátoch kódovania a ifrovania..
18. V § 43 ods. 3 sa vypúajú slová v rámci dynamického nákupného systému a.
19. V § 45 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v le-

Èiastka 73

Zbierka zákonov è. 252/2015

hote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva, koncesná
zmluva a rámcová dohoda nesmie by v rozpore so súanými podkladmi a s ponukou predloenou úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo
uchádzaèmi, ktorí nemajú v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod
alebo ktorých subdodávatelia pod¾a odseku 10, ktorí
sú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi známi
v èase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri koneèných uívate¾ov
výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zároveò nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzaèom, alebo uchádzaèmi, pokia¾ osoby pod¾a
§ 27 ods. 2, ktorých finanèné zdroje uchádzaè alebo
uchádzaèi vyuili na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia, alebo osoby pod¾a § 28 ods. 2, ktorých technické a odborné kapacity uchádzaè alebo
uchádzaèi vyuili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod..
20. V § 45 odsek 9 znie:
(9) Úspený uchádzaè alebo uchádzaèi sú povinní
poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi
riadnu súèinnos potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli
by uzavreté do 30 dní odo dòa uplynutia lehoty pod¾a
odsekov 2 a 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Úspený uchádzaè alebo uchádzaèi, ich subdodávatelia pod¾a odseku 10 a ich osoby pod¾a § 27 ods. 2
a § 28 ods. 2 sú povinní na úèely poskytnutia riadnej
súèinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody ma v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod. Ak úspený uchádzaè alebo uchádzaèi odmietnu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti pod¾a
prvej vety alebo pod¾a druhej vety, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak
uchádzaè alebo uchádzaèi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu súèinnos
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli by uzavreté
do 30 dní odo dòa, keï boli na ich uzavretie písomne
vyzvaní alebo ak uchádzaè alebo uchádzaèi, ktorí sa
umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia pod¾a
odseku 10 a ich osoby pod¾a § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 nesplnia povinnos pod¾a druhej vety, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo
uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Uchádzaè alebo uchádzaèi, ktorí sa umiestnili ako tretí
v poradí, ich subdodávatelia pod¾a odseku 10 a ich osoby pod¾a § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, sú povinní splni povinnos pod¾a druhej vety a poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu súèinnos
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potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody tak, aby mohli by uzavreté do 30 dní
odo dòa, keï boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky urèi, e lehota pod¾a prvej vety, tvrtej vety a piatej
vety je dlhia ne 30 dní..
21. § 45 sa dopåòa odsekmi 10 a 12, ktoré znejú:
(10) Povinnos ma zapísaných koneèných uívate¾ov výhod v registri koneèných uívate¾ov výhod sa
vzahuje na subdodávate¾a, ktorý sa má podie¾a na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej
10 miliónov eur, alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty
plnenia uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o inú zákazku.
(11) Povinnos pod¾a odseku 10 sa vzahuje na subdodávate¾a po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
(12) Povinnos ma zapísaných koneèných uívate¾ov výhod v registri koneèných uívate¾ov výhod sa
vzahuje na kadého èlena skupiny dodávate¾ov..
22. § 47 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Dynamické nákupné systémy
§ 47
(1) Dynamický nákupný systém je elektronický postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej èasti pod¾a slovníka obstarávania na tovary, stavebné práce alebo sluby, ktoré sú bene
dostupné na trhu, ktorý
a) je na zadanie zákazky vytvorený na obmedzenú
dobu, najviac na tyri roky,
b) zadávanie zákazky a komunikáciu medzi verejným
obstarávate¾om alebo obstarávate¾om a uchádzaèom alebo záujemcom realizuje len elektronickými
prostriedkami a dokumentmi v elektronickej podobe,
c) je poèas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre vetkých záujemcov, ktorí spåòajú podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému v òom,
d) je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle
verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a alebo
na inom webovom sídle.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe na zadanie zákazky poui dynamický nákupný systém. Ministerstvo vnútra môe na úèely pod¾a § 10 ods. 1
písm. a) a odseku 2 zriadi informaèný systém, prostredníctvom ktorého je moné vytvára a pouíva dynamické nákupné systémy na zadanie zákazky.
(3) Pri zadávaní zákazky s pouitím dynamického nákupného systému sa primerane pouije postup ustanovený pre uiu súa.
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(4) Vyuitím dynamického nákupného systému nie
je moné uzavrie rámcovú dohodu ani zada koncesiu.
(5) Ak nie je v tomto paragrafe a § 47a a 47c ustanovené inak, na dynamické nákupné systémy sa vzahuje
Prvá èas tohto zákona okrem § 9 ods. 6, § 10b, § 11, 14,
15, § 16 ods. 2 a 5, § 17 ods. 2 a 3, § 18 ods. 10, § 18a
a primerane sa pouijú Druhá èas Prvá hlava tohto zákona okrem § 36, 37, § 39 ods. 3 a 6, § 41, 43, § 49
ods. 1, 2 a 5 a Druhá èas tvrtá hlava tohto zákona
okrem § 80 a 90.
(6) Na dynamické nákupné systémy sa vzahujú revízne postupy pod¾a iestej èasti tvrtej hlavy tohto zákona, prièom
a) sa nepouije § 136 ods. 9 a doruèenie informácie
o skutoènostiach pod¾a § 136 ods. 9 zabezpeèuje
automatizovaným spôsobom funkcia dynamického
nákupného systému na to urèená, a to bezodkladne
po tom, ako nastanú,
b) otváraním èastí ponúk oznaèených ako Ostatné sa
rozumie zaradenie do dynamického nákupného systému a otváraním èastí ponúk oznaèených ako Kritériá sa rozumie vyhodnotenie ponúk predloených
v rámci verejného obstarávania v dynamickom nákupnom systéme..
23. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47c, ktoré znejú:
§ 47a
(1) Zadávaniu kadej zákazky s pouitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzahu k tejto zákazke
a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2) Na úèely vytvorenia dynamického nákupného
systému verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
a) uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, e sa pouíva dynamický nákupný systém a uvedie adresu webového sídla, na
ktorej mono získa informácie pod¾a písmena c)
a urèí lehotu na predkladanie iadostí o zaradenie
do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b) v súaných podkladoch okrem iného uvedie povahu
predpokladaných nákupov v rámci dynamického
nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, pouívaných elektronických zariadení, podmienok a pecifikácií technického pripojenia,
c) ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súaným podkladom a ku
vetkým doplòujúcim podkladom od uverejnenia
oznámenia a do ukonèenia pouívania dynamického nákupného systému,
d) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky úèasti a formu, v akej má by predloená informácia o sortimente tovarov, stavebných
prác a sluieb vo vzahu k povahe predpokladaných
nákupov, ktoré záujemca bene ponúka na trhu.
(3) Poèas trvania dynamického nákupného systému
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ umoní kadému
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záujemcovi predloenie iadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje
dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie
podmienok úèasti a poiadaviek pod¾a odseku 2.
(4) iados o zaradenie do vytvoreného dynamického
nákupného systému verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dòa jej doruèenia. Lehotu na vyhodnotenie iadosti o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému môe
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ predåi, ak nevydal
iadnu výzvu na predkladanie ponúk.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ bezodkladne
informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
§ 47b
(1) Na kadú konkrétnu zákazku verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzve na predloenie ponuky vetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického
nákupného systému a ktorí poiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie
ponúk, osobitne na kadú zákazku, ktorá sa zadáva
s vyuitím tohto systému.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a) presnú pecifikáciu zákazky,
b) lehotu na predkladanie ponúk,
c) presnejiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d) ïalie potrebné informácie.
(3) Ponuky predloené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú pod¾a kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne
spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4) Zmluva sa uzavrie s uchádzaèom, ktorý predloil
ekonomicky najvýhodnejiu ponuku alebo ponuku
s najniou cenou, v závislosti od pouitých kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
§ 47c
(1) Vytvorenie správy pod¾a § 21 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpeèuje automatizovaným spôsobom
funkcia informaèného systému, v ktorom je dynamický
nákupný systém vytvorený.
(2) Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom urèeným funkcionalitou informaèného systému, v ktorom
je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi.
(3) Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukèným postupom vdy, ak ide o zákazku na tovar a môe sa vykona aukèným postupom,
aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo sluby.
(4) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s pouitím technických a programových prostriedkov, ktoré
sú rovnaké ako technické a programové prostriedky

Èiastka 73

Zbierka zákonov è. 252/2015

elektronického trhoviska, sa povauje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracuje
a zverejní veobecné podmienky pouívania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona
upraví podmienky pouívania dynamického nákupného systému z h¾adiska bezpeènosti, ochrany osobných
údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek
v òom, ako aj podrobnosti vo vzahu ku komunikácii,
doruèovaniu, identifikácii a autentifikácii..
24. V § 49a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe
splni povinnos uverejni dokumenty alebo informácie
v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inom webovom sídle; povinnos zabezpeèi bezplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov tým nie je dotknutá..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
25. § 50 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Verejný obstarávate¾ môe vytvori oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom
funkcie elektronického trhoviska pod¾a § 9c ods. 2
písm. m); verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenaruila hospodárska súa..
26. § 51 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak ide o tovary a sluby bene dostupné na trhu,
verejný obstarávate¾ môe verejnú súa uskutoèni
s vyuitím elektronického trhoviska, prièom
a) vyberie najvhodnejiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo sluby sú zverejnené v èase akceptovania aspoò tri ponuky,
b) z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súané podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska pod¾a § 9c
ods. 2 písm. m), prièom môe na úèely vytvorenia
zmluvy elektronicky komunikova s tým, kto vybranú ponuku predloil; verejný obstarávate¾ prijme
primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenaruila hospodárska súa,
c) pouije len podmienky úèasti pod¾a § 26,
d) nepouije ustanovenia § 32 ods. 3 písm. b), § 35 ods.
1 písm. a), § 36 a 37 a nepouije ani ustanovenie § 32
ods. 11, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e) ponuka vybraná pod¾a písmena a) je po zverejnení
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania povaovaná za ponuku predloenú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meni a nie je ju
moné vzia spä; ustanovenie písmena j) tým nie je
dotknuté,
f) po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 96 ods. 4 pouije rovnako,
g) súané podklady, ako aj vetky ïalie dokumenty
pod¾a tohto zákona sa doruèujú a oznamujú len
v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
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h) v èasti ponuky Ostatné sa predkladá vlastný návrh
plnenia predmetu zákazky,
i) otváranie ponúk pod¾a § 41 je neverejné, údaje pod¾a § 41 ods. 3 komisia nezverejòuje a zápisnica pod¾a § 41 ods. 5 sa neodosiela,
j) na zostavenie poradia ponúk sa pouije elektronická
aukcia pod¾a § 43,
k) zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, len ak ju
vetky strany zmluvy podpíu zaruèeným elektronickým podpisom9) alebo zaruèenou elektronickou
peèaou;9) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l) ministerstvo vnútra zabezpeèí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska
bol a do uzatvorenia zmluvy uchádzaè alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný
výluène bezvýznamovým identifikátorom,
m) ak záujemca nie je zapísaný v zozname podnikate¾ov,
môe sa zaregistrova na elektronickom trhovisku
na úèely konkrétneho u vyhláseného verejného obstarávania a predloi ponuku aj bez zápisu do zoznamu podnikate¾ov, prièom sa mu umoní preukáza splnenie podmienok úèasti èestným vyhlásením,
ktoré je súèasou takej registrácie; ustanovenie § 44
ods. 1 tým nie je dotknuté..
27. V § 67 ods. 1 sa za slová § 47 vkladajú slová a
47c.
28. V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Obstarávate¾ môe poui postup pod¾a § 51 ods. 6..
29. V § 91 ods. 1 písm. a) sa èíslovka 92 nahrádza
èíslovkou 96.
30. V § 91 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
31. V § 91 odsek 2 znie:
(2) Pri pouití postupu pod¾a odseku 1 písm. a) nie je
moné zada koncesiu a je moné uzavrie rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov..
32. § 91 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osoba pod¾a § 7 postupuje pri podlimitných zákazkách s vyuitím elektronického trhoviska ako verejný obstarávate¾..
33. § 92 a 95 sa vypúajú.
34. V § 96 ods. 2 sa vypúa bodkoèiarka a slová zverejnenou ponukou je viazaný a na konci sa pripája táto
veta: Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie
zmluvy voèi vopred neurèenému verejnému obstarávate¾ovi, a to za podmienok a spôsobom pod¾a tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska..
35. V § 96 ods. 3 sa vypúajú slová ekonomicky
najvýhodnejiu ponuku alebo.
36. V § 96 ods. 4 sa slová § 95 ods. 1 písm. e) nahrádzajú slovami § 9d ods. 6 písm. c) a slová § 95 ods. 1
písm. a) sa nahrádzajú slovami § 9d ods. 6 písm. a).
37. V § 96 ods. 5 sa slová § 93 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 9c ods. 10.
38. V § 96 ods. 6 sa vypúajú slová ekonomicky
najvýhodnejiu ponuku alebo.
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39. V § 96 ods. 8 sa vypúajú slová ekonomicky
najvýhodnejia alebo.
40. V § 97 ods. 1 úvodná veta znie: Verejný obstarávate¾ nemusí poui postup pod¾a § 96, prièom v takom
prípade, v písmene a) sa slová verejný obstarávate¾
zadá nahrádzajú slovom zadá a slová § 32 a § 34
a 37 sa nahrádzajú slovami § 34 a 35.
41. V § 97 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
42. V § 97 odsek 2 znie:
(2) Pri postupe pod¾a odseku 1 sa ustanovenia § 96
ods. 4 a 8 pouijú primerane..
43. § 98 znie:
§ 98
Ak v predchádzajúcom postupe pod¾a § 97 nebola
predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nevyhovuje poiadavkám urèeným verejným obstarávate¾om na predmet zákazky a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa
podstatne nezmenia, postupuje verejný obstarávate¾
pod¾a § 100..
44. V § 99 ods. 1 a 4 sa èíslovka 92 nahrádza èíslovkou 96.
45. V § 100 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a § 26a
ods. 3.
46. V § 100 ods. 6 písm. f) sa slová v oznámených formátoch kódovania a ifrovania dokumentov a komunikaèných formátoch nahrádzajú slovami oznámených
komunikaèných formátoch a oznámeným spôsobom
tak, aby bola zabezpeèená pred zmenou jej obsahu, vrátane kódovania a ifrovania, ak sa vyaduje,.
47. § 100 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Povinnosti pod¾a § 45 súvisiace s registrom koneèných uívate¾ov výhod sa vzahujú na podlimitnú
zákazku zadávanú bez vyuitia elektronického trhoviska..
48. V § 101 ods. 1 písm. c) sa za slová postupova
pod¾a vkladajú slová § 96 a 97 alebo.
49. § 102a a 102b vrátane nadpisu sa vypúajú.
50. V § 108a ods. 1 sa za slová § 47" vkladajú slová
a 47c.
51. V § 108a ods. 1 a § 112 písm. q) sa slová § 9
ods. 7 nahrádzajú slovami § 9 ods. 6.
52. Za § 134 sa vkladajú § 134a a 134e, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Register koneèných uívate¾ov výhod
§ 134a
(1) Register koneèných uívate¾ov výhod je informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad
a ktorý obsahuje údaje o koneèných uívate¾och výhod.
(2) Úrad zverejòuje na svojom webovom sídle v registri koneèných uívate¾ov výhod údaje pod¾a § 129
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ods. 1 písm. a), c) a d), zoznam èlenov tatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk, zoznam
koneèných uívate¾ov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu koneèného uívate¾a výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe
ktorého bol koneèný uívate¾ výhod urèený, a údaj, èi
koneèný uívate¾ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(3) Údaje zverejnené na webovom sídle úradu pod¾a
odseku 2 sú úèinné voèi kadému verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overova.
(4) Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi výpis z registra koneèných uívate¾ov výhod v rozsahu pod¾a odseku 2 alebo
potvrdenie o tom, e údaje v registri koneèných uívate¾ov výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom,
ako o ich poskytnutie verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poiada.
(5) Ustanovenia § 128 a 134 okrem § 128 ods. 3 a 5,
§ 130 ods. 3, § 133 a § 134 ods. 2 sa primerane pouijú
na vedenie registra koneèných uívate¾ov výhod, ak
tento zákon neustanovuje inak.
§ 134b
(1) Úrad vykoná zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod na základe iadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra koneèných uívate¾ov
výhod, ktorá obsahuje
a) údaje pod¾a § 129 ods. 1 písm. a), c) a e) a h),
b) zoznam koneèných uívate¾ov výhod v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu, tátna príslunos, dátum narodenia koneèného uívate¾a výhod
s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na
základe ktorého bol koneèný uívate¾ výhod urèený,
a údaj, èi koneèný uívate¾ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(2) Prílohou k iadosti o zápis do registra koneèných
uívate¾ov výhod je
a) doklad o oprávnení dodáva tovar, uskutoèòova
stavebné práce alebo poskytova slubu,
b) èestné vyhlásenie, e koneèný uívate¾ výhod nebol
právoplatne odsúdený za trestný èin korupcie, za
trestný èin pokodzovania finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev, za trestný èin legalizácie
príjmu z trestnej èinnosti, za trestný èin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný
èin zaloenia, zosnovania a podporovania zloèineckej skupiny alebo za trestný èin zaloenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo
za trestný èin terorizmu a niektorých foriem úèasti
na terorizme,
c) èestné vyhlásenie, e údaje o koneèných uívate¾och
výhod uvedené v iadosti o zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod sú pravdivé a úplné.
(3) Zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod sa
vykonáva na dobu neurèitú.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej koneèný uívate¾ výhod je zapísaný v registri koneèných
uívate¾ov výhod, je povinná na iados predloi úradu
doklady a dokumenty preukazujúce pravdivos a úpl-
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nos údajov a informácií uvedených v èestných vyhláseniach pod¾a odseku 2 a zapísaných v registri koneèných uívate¾ov výhod, a to v lehote urèenej úradom,
ktorá nesmie by kratia ako 30 dní.
(5) Ak dôjde k zmene údajov pod¾a odseku 1 zapísaných v registri koneèných uívate¾ov výhod, fyzická
osoba alebo právnická osoba je povinná oznámi to
úradu do 60 dní odo dòa, kedy k zmene dolo, a doloi
k oznámeniu aj prílohy pod¾a odseku 2.
§ 134c
(1) Úrad môe z vlastného podnetu alebo na základe
kvalifikovaného podnetu poiada o súèinnos pri identifikácii koneèného uívate¾a výhod zapísaného v registri koneèných uívate¾ov výhod iný orgán verejnej moci
alebo povinnú osobu.21b) Doiadaný orgán verejnej
moci má právo odoprie poskytnutie poadovanej súèinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím dolo k porueniu povinnosti uloenej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21c)
(2) Povinná osoba21b) je povinná poskytnú úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii koneèného
uívate¾a výhod svojho klienta,21d) a to v lehote urèenej
úradom.
(3) Kvalifikovaný podnet môe poda kadý. Kvalifikovaný podnet musí obsahova
a) meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej
osoby, ktorá podáva podnet,
b) skutoènosti odôvodòujúce pochybnos o tom, e
údaje o koneènom uívate¾ovi výhod zapísané v registri koneèných uívate¾ov výhod sú pravdivé alebo
úplné.
(4) Úrad chráni identitu oznamovate¾a kadého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovate¾ poiada.
§ 134d
Osobitné ustanovenia o vyèiarknutí
z registra koneèných uívate¾ov výhod
(1) Ak nie je moné overi identifikáciu koneèného
uívate¾a výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá má v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod, pretoe tát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba, alebo
tát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej
podnikaní, riadení alebo kontrole podie¾a spôsobom
pod¾a § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie koneèného
uívate¾a výhod, úrad je povinný vyzva fyzickú osobu
alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doruèenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu koneèného uívate¾a výhod. Ak táto fyzická
osoba alebo právnická osoba nepreukáe hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho koneèného uívate¾a výhod, úrad ju vyèiarkne z registra koneèných uívate¾ov výhod.
(2) Úrad vyèiarkne z registra koneèných uívate¾ov
výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola
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právoplatne uloená pokuta alebo zákaz úèasti pod¾a
§ 149 ods. 3 písm. b) alebo pod¾a § 149 ods. 3 písm. h)
za to, e na úèely zápisu koneèného uívate¾a výhod do
registra koneèných uívate¾ov výhod predloila údaj,
informáciu alebo èestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
§ 134e
Vypovedanie zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe vypoveda
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
uzavretú s uchádzaèom, ktorý nemal v èase uzavretia
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyèiarknutí tohto uchádzaèa z registra
koneèných uívate¾ov výhod alebo ak mu bol právoplatne uloený zákaz úèasti pod¾a § 149 ods. 3 písm. b)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21d znejú:

21a) Èl. 2 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.
21b
) § 5 zákona è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21c
) Napríklad èl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky,
Èl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326,
26. 10. 2012; oznámenie è. 486/2009 Z. z.), èl. 37 ods. 37.1
Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
21d
) § 9 písm. e) zákona è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

53. V § 140 písm. a) sa èíslovka 92 nahrádza èíslovkou 96.
54. V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) 5% zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo
uchádzaèmi bez toho, aby boli v registri koneèných
uívate¾ov výhod zapísaní ich koneèní uívatelia výhod alebo bez toho, aby boli v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaní koneèní uívatelia výhod
subdodávate¾a pod¾a § 45 ods. 10 známi verejnému
obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi v èase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo bez toho, aby boli v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaní koneèní uívatelia výhod
osôb pod¾a § 27 ods. 2 alebo pod¾a § 28 ods. 2 tohto
uchádzaèa alebo uchádzaèov,.
Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená j) a l).
55. V celom texte § 149 ods. 3 písm. a) sa vypúajú
slová preukazovanie majetkovej úèasti, v príslunom
tvare.
56. V § 149 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) uchádzaèovi pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur
a zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu
troch rokov, ak nesplnil povinnos ma v registri ko-
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neèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných
uívate¾ov výhod a uzavrel s verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na úèely zápisu koneèného uívate¾a výhod do registra koneèných
uívate¾ov výhod predloil údaj, informáciu, doklad,
dokument alebo èestné vyhlásenie pod¾a § 134b
ods. 2, ktoré nie je pravdivé alebo úplné,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
57. V § 149 sa odsek 3 dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) subdodávate¾ovi pod¾a § 45 ods. 10, osobe pod¾a
§ 27 ods. 2 alebo osobe pod¾a § 28 ods. 2 pokutu od
10 000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnos
ma v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod alebo na úèely zápisu koneèných uívate¾ov výhod do registra koneèných uívate¾ov výhod predloila údaj, informáciu,
doklad, dokument alebo èestné vyhlásenie, ktoré
nie sú pravdivé alebo úplné,
i) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do
100 000 eur, ak nesplnila povinnos pod¾a § 134b
ods. 4 alebo pod¾a § 134b ods. 5..
58. V § 153 ods. 1 sa za slová § 134 ods. 2, vkladajú
slová § 134d ods. 1,.
59. V § 153 ods. 3 sa slová pod¾a § 149 ods. 3
písm. a) a c) nahrádzajú slovami pod¾a § 149 ods. 3
písm. a) a d).
60. Za § 155p sa vkladá § 155q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155q
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(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe do
31. augusta 2016 postupova pod¾a § 18 v znení úèinnom do 31. októbra 2015.
(7) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe vypoveda pod¾a § 134e zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu uzavretú po 1. novembri 2015..
Èl. II
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 234/2012 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 213/2014 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 374/2014 Z. z. a zákona è. 35/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 91 sa odsek 4 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii koneèného uívate¾a výhod a pri vedení registra koneèných uívate¾ov výhod.86dd).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86dd znie:

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. novembra 2015

86dd) § 134a a 134d zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 252/2015 Z. z..

(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, koncesia, súa návrhov
alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa alebo výzva
na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do
31. októbra 2015, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2015.

Èl. III

(2) Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 31. októbra 2015, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2015.
(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaèal úrad
do 31. októbra 2015, sa postupuje pod¾a predpisov
úèinných do 31. októbra 2015.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaène úrad
po 31. októbri 2015 a vzahuje sa na verejné obstarávanie pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, sa postupuje pod¾a
predpisov úèinných do 31. októbra 2015.
(5) Konanie o iadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzahujú na verejné obstarávanie pod¾a
odseku 1 alebo odseku 2, sa dokonèia pod¾a predpisov
úèinných do 31. októbra 2015.

Zákon 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 v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z. a zákona è. 35/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 18 ods. 5 znie:
(5) Povinnosti zachováva mlèanlivos sa povinná
osoba nemôe dovoláva voèi Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone doh¾adu a kontroly pod¾a
§ 29 a voèi Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu
potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii koneèného uívate¾a výhod a pri vedení registra koneèných
uívate¾ov výhod.53a).
2. V § 26 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) poskytuje bezodkladne Úradu pre verejné obstarávanie identifikáciu koneèného uívate¾a výhod
klienta povinnej osoby, a to vdy keï finanèná spravodajská jednotka pri svojej èinnosti zistí nezrovna-

Èiastka 73

Zbierka zákonov è. 252/2015

losti v identifikácii koneèného uívate¾a výhod pod¾a tohto zákona a koneèného uívate¾a výhod
zapísaného v registri koneèných uívate¾ov výhod.53a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 53a znie:

53a) § 134a a 134d zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 252/2015 Z. z..
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vyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii
koneèného uívate¾a výhod a pri vedení registra
koneèných uívate¾ov výhod.19l).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19l znie:

19l) § 134a a 134d zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 252/2015 Z. z..

Èl. IV

Èl. V

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., zákona è. 130/2015 Z. z. a zákona
176/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenom au), ktoré znie:
au) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu ne-

Tento zákon nadobúda úèinnos pätnástym dòom
odo dòa jeho vyhlásenia okrem èl. I druhého bodu, piateho bodu, iesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho
bodu, sedemnásteho bodu a dvadsiateho bodu, § 45
ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho
druhého bodu a dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu a tyridsiateho tvrtého bodu, tyridsiateho iesteho bodu a tyridsiateho ôsmeho
bodu, pädesiateho bodu, pädesiateho tretieho bodu,
pädesiateho tvrtého bodu, pädesiateho iesteho
bodu, pädesiateho siedmeho bodu a § 155q ods. 6
esdesiateho bodu a èl. II a IV, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. novembra 2015.

Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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253
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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. 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. 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., zákona è. 140/2015 Z. z. a zákona
è. 176/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. i) sa slová udranie príjmov nahrádzajú slovami udranie zdanite¾ných príjmov.
2. V § 2 písm. x) sa za slovo zdanenia vkladajú slová
(ïalej len zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia).
3. § 2 sa dopåòa písmenami y) a aa), ktoré znejú:
y) drite¾om drite¾ registrácie lieku, drite¾ povolenia na
ve¾kodistribúciu liekov, drite¾ povolenia na výrobu
liekov, farmaceutická spoloènos,37ab) výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor
dietetickej potraviny37ac) alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb,
z) poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho zamestnanec
alebo zdravotnícky pracovník,37aa)

aa) zamestnancom daòovník s príjmami pod¾a § 5 prijatými od platite¾a týchto príjmov (ïalej len zamestnávate¾)..
4. V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti od drite¾a.
5. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová 4, § 7 a 8 nahrádzajú slovami 4 a § 8.
6. V § 4 ods. 8 sa slová 3, § 7 a 8 nahrádzajú slovami 3 a § 8.
7. V § 5 ods. 2 sa slová daòovníkovi s týmito príjmami
(ïalej len zamestnanec) nahrádzajú slovom zamestnancovi a slová platite¾a týchto príjmov (ïalej len zamestnávate¾) sa nahrádzajú slovom zamestnávate¾a.
8. V § 5 ods. 4 poslednej vete sa za slová v zahranièí vkladajú slová okrem osoby so sídlom alebo bydliskom v zahranièí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku,.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

24) Napríklad § 12a zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb..

10. V § 5 sa odsek 7 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2)
ijúcej v domácnosti57) zamestnanca, odstraòovania
alebo zmiernenia následkov ivelných udalostí24a)
alebo doèasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretrité trvanie prekroèí prevanú
èas zdaòovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) vyplatená v úhrnnej
výke najviac 2 000 eur za zdaòovacie obdobie len
od jedného zamestnávate¾a, prièom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaòovacom období
2 000 eur, do základu dane (èiastkového základu
dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto
ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretritosti sa povauje aj to, ak sa doèasná pracovná
neschopnos u zamestnanca zaèala v predchádzajúcom zdaòovacom období, prièom do prevanej
èasti zdaòovacieho obdobia sa zapoèítava aj obdobie doèasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaòovacieho obdobia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

24a) Napríklad § 15 ods. 24 zákona è. 150/2013 Z. z. o tátnom
fonde rozvoja bývania.
24b
) § 12a zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2014 Z. z..
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11. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27)
pri ktorých daòovník uplatnil postup pod¾a § 43
ods. 14 a z vydávania, rozmnoovania a rozirovania
literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duevného vlastníctva a z pouitia iného predmetu duevného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duevného vlastníctva,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) Napríklad § 39 a § 71 ods. 1 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov..

12. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Príjmami z pouitia diela a pouitia umeleckého
výkonu29b) sú príjmy za udelenie súhlasu na pouitie
diela a súhlasu na pouitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri
ktorých daòovník uplatnil postup pod¾a § 43 ods. 14..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) Napríklad § 40 a § 71 ods. 1 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

13. Nadpis § 7 znie: Osobitný základ dane z kapitálového majetku.

Strana 2703

zahrnie do základu dane (èiastkového základu dane)
súèet súm zistených pod¾a jednotlivých zdaòovacích
období, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené pod¾a § 9
ods. 1 písm. l). Sumy za jednotlivé zdaòovacie obdobia
sa vypoèítajú ako súèet kladných rozdielov medzi jednotlivými druhmi príjmov pod¾a odseku 1 písm. d), e)
a k) a výdavkami pod¾a odsekov 5 a 11 prislúchajúcich
k jednotlivým druhom príjmov pod¾a odseku 1 písm. d),
e) a k), prièom pri ich výpoète daòovník neuplatní oslobodenie pod¾a § 9 ods. 1 písm. i) a k). Daòovník pri zahrnovaní tejto sumy do základu dane (èiastkového základu dane) vychádza z údajov poskytnutých od
finanènej intitúcie oprávnenej na poskytovanie investièných sluieb pod¾a osobitného predpisu.37ag) Za poruenie podmienok ustanovených pod¾a osobitného
predpisu37af) sa nepovauje skutoènos, ak daòovník
poèas obdobia dlhodobého investièného sporenia37af)
zomrie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 37af a 37ag znejú:

37af) § 7 ods. 11 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 253/2015 Z. z.
37ag
) § 73i a 73l a § 75 ods. 9 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

14. V § 7 ods. 3 druhej vete sa za slovo do vkladá
slovo osobitného.

21. V § 9 ods. 1 písm. e) a § 13 ods. 1 písm. d) sa nad
slovo retrukturalizácii, umiestòuje odkaz 38a)
a vypúajú sa slová ktoré sú vykonané pod¾a osobitného predpisu,38).

15. V § 7 ods. 3 a 5, 7 a 8 sa slová základu dane
(èiastkového základu dane) nahrádzajú slovami osobitného základu dane.

38a) § 153, 155 a 155a zákona è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

16. V § 7 ods. 6 sa slová základ dane (èiastkový základ dane) nahrádzajú slovami osobitný základ
dane.
17. § 7 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Príjmy pod¾a odsekov 1 a 3, ktoré plynú manelom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahàòajú
do osobitného základu dane v rovnakom pomere u kadého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere
sa zahàòajú do osobitného základu dane výdavky,
o ktoré je pod¾a odsekov 2, 3, 5, 7 a 8 moné zníi príjmy zahrnované do osobitného základu dane.
(10) Príjmy pod¾a odsekov 1 a 3, z ktorých je moné
daò vyberanú zrákou pod¾a § 43 ods. 6 písm. a) a c)
povaova za preddavok na daò, sa zahàòajú do osobitného základu dane, ak daòovník vyuil monos odpoèíta daò vyberanú zrákou ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7. Príjmy, pre ktoré je ustanovené, e sa
daò vybraná pod¾a § 43 ods. 6 povauje za splnenie daòovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahàòajú..
18. V § 8 ods. 1 písmeno l) znie:
l) peòané plnenie a nepeòané plnenie, ktoré boli
poskytnuté poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti od drite¾a,.
19. V § 8 ods. 13 a § 17 ods. 31 sa vypúa druhá
veta.
20. § 8 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) V zdaòovacom období, v ktorom daòovník poruil podmienky ustanovené osobitným predpisom,37af)

Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

22. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) z predaja cenných papierov pod¾a § 8 ods. 1 písm. e)
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu39b)
alebo na obdobnom zahraniènom regulovanom
trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom
presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daòovníka,
l) z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investièného
sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom37af) vrátane príjmu vyplateného
po uplynutí 15 rokov od zaèiatku dlhodobého investièného sporenia; od dane nie je oslobodený príjem
z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom
daòovníka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39b znie:

39b) § 3 zákona è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
a) dávky, podpory a sluby z verejného zdravotného
poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20) sociálneho poistenia,21) nemocenského zabezpeèenia a úrazového zabezpeèenia,40) plnenia zo
starobného dôchodkového sporenia,40a) okrem
sumy vyplatenej pod¾a osobitného predpisu,40c) a plnenia z povinného zahranièného poistenia rovnakého druhu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b sa vypúa.
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24. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová predpismi43) a ïalie sociálne dávky, 44) nahrádzajú slovami predpismi,43) ïalie sociálne dávky44) a plnenia rovnakého druhu z èlenských tátov Európskej únie a tátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,.
25. V § 9 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto
slová: a plnenia rovnakého druhu z èlenských tátov
Európskej únie a tátov, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
26. V § 9 ods. 2 písmeno y) znie:
y) nepeòané plnenie poskytnuté drite¾om vo forme
hodnoty stravy poskytnutej poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí37ab) urèenom výhradne na vzdelávací úèel najviac vo výke,
aká je ustanovená pre zamestnancov pod¾a osobitného predpisu87) okrem situácie, ak poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti súèasne vznikol nárok na
stravu pod¾a osobitného predpisu87) a nepeòané plnenie poskytnuté drite¾om vo forme úèasti poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní pod¾a osobitného predpisu;59ia) za úèas na
sústavnom vzdelávaní sa nepovauje hodnota stravy
vo výke presahujúcej výku, aká je ustanovená pre
zamestnancov pod¾a osobitného predpisu,87) ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto
vzdelávaním,.
27. V § 10 ods. 2 sa vypúajú slová alebo písomného vyhlásenia o zdruení sa63).
Poznámka pod èiarou k odkazu 63 sa vypúa.
28. V § 12 ods. 7 písm. b) sa za slovo darovaním4)
vkladajú slová okrem darov, ktoré boli poskytnuté
poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti od drite¾a.
29. V § 12 ods. 7 písm. c) sa za slovo zisku vkladajú
slová v rozsahu, v akom nie je daòovým výdavkom
u daòovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku.
30. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane, okrem § 15a, 43 a 44, pre
a) fyzickú osobu
1. zo základu dane zisteného pod¾a § 4 je
1a. 19 % z tej èasti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8násobok sumy platného ivotného minima vrátane,
1b. 25 % z tej èasti základu dane, ktorá presiahne
176,8-násobok platného ivotného minima,
2. z osobitného základu dane zisteného pod¾a § 7 je
19 %,
b) právnickú osobu zo základu dane zníeného o daòovú stratu je 22 %..
31. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) z peòaných plnení a nepeòaných plnení, ktoré boli
poskytnuté poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti od drite¾a, ktorý je daòovníkom s neobmedzenou
daòovou povinnosou alebo daòovníkom s obmedze-
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nou daòovou povinnosou, ktorý má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku alebo stálu
prevádzkareò, ak sú tieto plnenia poskytnuté v súvislosti s aktivitami na území Slovenskej republiky..
32. V § 16 ods. 2 piatej vete sa slová es mesiacov
nahrádzajú slovami 183 dní.
33. V § 17 ods. 6 sa slová medzinárodnú zmluvu
nahrádzajú slovami zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia.
34. V § 17 ods. 7 posledná veta znie: Na odsúhlasenie konkrétnej metódy urèenia základu dane stálej prevádzkarne sa primerane pouije postup pod¾a § 18
ods. 4..
35. V § 17 ods. 19 písm. d) sa slová poisovòu a poboèku zahraniènej poisovne, zaisovòu a poboèku zahraniènej zaisovne nahrádzajú slovami poisovòu,
poboèku poisovne z iného èlenského tátu a poboèku
zahraniènej poisovne, zaisovòu, poboèku zaisovne
z iného èlenského tátu a poboèku zahraniènej zaisovne.
36. V § 17 ods. 19 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1
a 69.2120).
37. V § 17 ods. 19 písm. g) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom výdavky
na normy a certifikáty1) neprevyujúce obstarávaciu
cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo..
38. V § 17 sa odsek 32 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) dôjde k potvrdeniu retrukturalizaèného plánu
súdom38a) alebo k vyhláseniu konkurzu na daòovníka,80aaa) základ dane sa zníi o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyoval
základ dane pod¾a odseku 27 v tom zdaòovacom období, v ktorom dolo k potvrdeniu retrukturalizaèného plánu súdom38a) alebo v zdaòovacom období
ukonèenom ku dòu predchádzajúcemu dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu;80b) postup pod¾a odseku 27 neuplatní daòovník na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v retrukturalizaènom pláne potvrdenom
súdom.38a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 80aaa znie:

80aaa) § 23 zákona è. 7/2005 Z. z..

39. V § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1
písm. b) sa slová reprodukènou obstarávacou cenou1)
nahrádzajú slovami reálnou hodnotou80ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 80ad znie:

80ad) § 25 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona è. 431/2002 Z. z..

40. V § 17a ods. 7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a)
a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) sa slová 12 mesiacov
nahrádzajú slovami 360 dní, slová 24 mesiacov sa
nahrádzajú slovami 720 dní a slová 36 mesiacov sa
nahrádzajú slovami 1 080 dní.
41. V § 18 odsek 4 znie:
(4) Daòovník môe písomne poiada správcu dane
o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení pouitia kon-

Èiastka 73

Zbierka zákonov è. 253/2015

krétnej metódy pod¾a odseku 2 alebo odseku 3, alebo
inej metódy (ïalej len rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia) najneskôr 60 dní pred zaèiatkom zdaòovacieho obdobia, poèas ktorého by sa mala odsúhlasená metóda ocenenia uplatòova. Prílohou k iadosti
je dokumentácia pod¾a odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie iadosti daòovníka, sa vydáva najviac na pä zdaòovacích období. Ak daòovník nedodrí lehotu na podanie
iadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy
ocenenia, povauje sa iados za nepodanú; túto skutoènos oznámi správca dane daòovníkovi a vráti daòovníkovi zaplatenú úhradu. Ak daòovník poiada
o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia
na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia a prísluné táty sa nedohodnú, správca
dane môe rozhodnú o vydaní rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení metódy ocenenia. Na iados
daòovníka, podanú najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môe vyda rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na pä ïalích
zdaòovacích období, ak daòovník preukáe, e nedolo
k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia
vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemono poda odvolanie. O nevyhovení iadosti
daòovníka správca dane zale daòovníkovi písomné
oznámenie, prièom rozhodnutie sa nevydáva. Daòovník zaplatí spolu so iadosou o vydanie rozhodnutia
o odsúhlasení metódy ocenenia úhradu vo výke pod¾a
osobitného predpisu,80d) ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, a vo výke pod¾a osobitného
predpisu,80e) ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Úhrada
pod¾a deviatej vety sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní iadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní
iadosti a v urèenej výke, je splatná do 15 dní odo dòa
doruèenia písomnej výzvy správcu dane na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výke urèenej vo výzve, povauje sa iados za nepodanú,
túto skutoènos oznámi správca dane daòovníkovi. Ak
správca dane vydá oznámenie o nevyhovení iadosti,
zaplatená úhrada sa daòovníkovi nevráti..
42. V § 18 ods. 6 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: túto výzvu
pri dokumentácii pre prísluné zdaòovanie obdobie
mono zasla najskôr prvý deò nasledujúci po uplynutí
lehoty na podanie daòového priznania pod¾a § 49 za
toto zdaòovacie obdobie..
43. V § 18 ods. 8 písm. b) prvom bode sa vypúa slovo medzinárodnej.
44. V § 19 ods. 2 písm. c) iestom bode sa za slovo
predpismi17) vkladá èiarka a vypúajú sa slová okrem cestovných náhrad pod¾a osobitných predpisov,15).
45. V § 19 ods. 2 písm. e) sa slovo stravovanie nahrádza slovami stravovanie okrem výdavku na stravu,
ktorá bola poskytnutá ako nepeòané plnenie drite-
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¾om [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
46. V § 19 ods. 2 písm. f) úvodná veta znie:
výdavky (náklady) vo výke úhrnu vstupných cien
akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov pod¾a § 25a v zdaòovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do výky úhrnu príjmov z ich predaja
okrem.
47. V § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod znie:
1. cenných papierov prijatých na regulovaný trh, pri
ktorých vstupná cena pod¾a § 25a nie je vyia a príjem z predaja nie je nií ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejòovaného regulovaným trhom v deò ich nákupu a predaja, alebo ak cenný
papier nebol tento deò obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) vstupná cena akcií pod¾a § 25a, alebo pri ostatných cenných papieroch vstupná cena
pod¾a § 25a upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu
hodnotu pod¾a osobitného predpisu1) zahrnovaný
do základu dane,.
48. V § 19 ods. 2 písm. g) sa slová obstarávacej ceny
nahrádzajú slovami vstupnej ceny pod¾a § 25a.
49. V § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete a § 20 ods. 10
sa slová nesplatenej pôièky nahrádzajú slovami nesplateného úveru a v § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete
sa za slová b) a c) vkladajú slová alebo do výky reálnej hodnoty pod¾a § 17a a 17c.
50. V § 19 ods. 2 písm. p) sa za slovo stravné vkladajú slová okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeòané plnenie drite¾om [§ 9 ods. 2
písm. y)] poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,.
51. V § 19 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto
slová: a prísluenstva k poh¾adávke do výky opravnej
poloky, ktorá by bola uznaná za daòový výdavok pod¾a
§ 20 ods. 22.
52. V § 19 ods. 3 písm. a) sa slová obdobie, prièom
neuplatnená èas roèného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní poènúc rokom nasledujúcim
po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku pod¾a § 26 ods. 1 do výky príjmov z prenájmu nahrádzajú slovami obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z èasti alebo len èas zdaòovacieho
obdobia, výka odpisov zahrnovaných do daòových výdavkov prenajímate¾a sa urèí pod¾a rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená èas roèného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní poènúc
rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania
hmotného majetku pod¾a § 26 ods. 1 vo výke roèného
odpisu vypoèítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslunú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný
majetok poskytnutý na prenájom, do výky príjmov
z prenájmu.
53. V § 19 ods. 3 písm. b) prvom bode sa za slová
skupiny 6 vkladajú slová okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine.
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54. V § 19 ods. 3 písm. h) sa slová pod¾a § 20; nahrádzajú slovami pod¾a § 20, prièom a na konci sa
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak súèasou postúpenia poh¾adávky je aj jej prísluenstvo, je daòovým výdavkom hodnota prísluenstva,
ak bola zahrnutá do zdanite¾ných príjmov, najviac do
výky príjmu plynúceho z jeho postúpenia,.
55. V § 19 ods. 3 písm. j) sa na zaèiatok vkladajú slová daò z motorových vozidiel90aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 90aa znie:

90aa) Zákon è. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 253/2015 Z. z..

56. V § 19 sa vypúa odsek 4.
Poznámky pod èiarou k odkazom 92 a 93 sa vypúajú.
57. V § 20 odsek 8 znie:
(8) Daòovým výdavkom je tvorba technických rezerv
a) vytváraných v poisovníctve pod¾a osobitných predpisov,97) ktoré sú úètované v nákladoch pod¾a osobitného predpisu,1) okrem technickej rezervy na poistné plnenia z poistných udalostí vzniknutých
a nenahlásených v benom úètovnom období,
b) v poisovni, poboèke poisovne z iného èlenského
tátu, poboèke zahraniènej poisovne, zaisovni, poboèke zaisovne z iného èlenského tátu a poboèke
zahraniènej zaisovne vo výke, ktorá nesmie presiahnu objem záväzkov vypoèítaný metódami pod¾a
osobitného predpisu,97a) bez oh¾adu na to, èi ide o poisovòu, poboèku poisovne z iného èlenského tátu,
poboèku zahraniènej poisovne, zaisovòu, poboèku
zaisovne z iného èlenského tátu, alebo poboèku
zahraniènej zaisovne, na ktorú sa uplatòuje osobitný reim,97b) ak sú technické rezervy úètované v nákladoch pod¾a osobitného predpisu,1) okrem technickej rezervy na poistné plnenia z poistných
udalostí vzniknutých a nenahlásených v benom úètovnom období..
Poznámky pod èiarou k odkazom 97, 97a a 97b znejú:

97) § 30a a 30b zákona è. 80/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 20 ods. 8 zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
97a
) § 171 a 177 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
97b
) § 167 zákona è. 39/2015 Z. z..

58. § 20 sa dopåòa odsekom 22, ktorý znie:
(22) Tvorba opravnej poloky k prísluenstvu poh¾adávky, pri ktorom je riziko, e ho dlník úplne alebo
èiastoène nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdanite¾ných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výky 100 %
hodnoty prísluenstva alebo jeho neuhradenej èasti,
ak od splatnosti poh¾adávky, ku ktorej sa prísluenstvo viae, uplynula doba dlhia ako 1 080 dní. Prísluenstvo je moné odpísa pod¾a § 19 ods. 2 písm. r) po
splnení podmienky uvedenej v prvej vete..
59. V § 21 ods. 2 písm. a) sa za slovo poistenie, vkladajú slová osobitné príspevky pod¾a osobitného predpisu,103b).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 103b znie:

103b) § 40a zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 373/2014 Z. z..

60. V § 21a ods. 3 sa slová poisovòou alebo poboèkou zahraniènej poisovne, zaisovòou alebo poboèkou
zahraniènej zaisovne nahrádzajú slovami poisovòou, poboèkou poisovne z iného èlenského tátu alebo
poboèkou zahraniènej poisovne, zaisovòou, poboèkou zaisovne z iného èlenského tátu alebo poboèkou
zahraniènej zaisovne.
61. V § 22 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: Pri
hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daòovým výdavkom len do výky príjmov (výnosov) z predaja pod¾a § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, môe daòovník uplatni odpis vo výke pripadajúcej na poèet
celých mesiacov, poèas ktorých daòovník majetok
úètoval1) alebo majetok evidoval pod¾a § 6 ods. 11..
62. V § 24 ods. 2 sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. e) a na konci sa pripája táto veta: Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy pouívanej na
nieko¾ko úèelov pod¾a § 26 ods. 2 nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe
úèelu, na ktorý nájomca vyuíva prenajatý majetok..
63. V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová reprodukèná obstarávacia cena zistená pod¾a osobitných predpisov;118) nahrádzajú slovami veobecná cena118a) pri
hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením a cena pod¾a osobitného predpisu29) pri
hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním; a vypúajú sa slová reprodukèná
obstarávacia.
Poznámka pod èiarou k odkazu 118a znie:

118a) § 175o Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích
predpisov..

64. V § 25 ods. 3 sa za slová písm. a) vkladajú slová
a § 22 ods. 12.
65. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
Vstupnou cenou finanèného majetku1) je
a) obstarávacia cena,118) ak bol finanèný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty pod¾a písmena d),
b) cena zistená pod¾a osobitného predpisu,29) ak bol finanèný majetok nadobudnutý bezodplatne,
c) hodnota nepeòaného vkladu zapoèítaná na vklad
spoloèníka,37a) ak ide o
1. finanèný majetok,1) ktorý nadobudol vkladate¾
nepeòaného vkladu splateného vo forme individuálne vloeného majetku alebo vo forme podniku, alebo jeho èasti pri postupe pod¾a § 17b,
2. individuálne vloený finanèný majetok,1) ktorý nadobudol prijímate¾ nepeòaného vkladu pod¾a § 17b,
d) reálna hodnota,119a) ak ide o finanèný majetok1)
1. nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho èasti,
2. nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho èasti
u vkladate¾a nepeòaného vkladu a prijímate¾a
nepeòaného vkladu pod¾a § 17b,
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3. nadobudnutý právnym nástupcom daòovníka
zrueného bez likvidácie pri uplatnení reálnych
hodnôt pod¾a § 17c,
4. ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote ustanovuje osobitný predpis,119a)
e) pôvodná cena, ak ide o finanèný majetok,1) ktorý nadobudol prijímate¾ nepeòaného vkladu pri uplatnení pôvodných cien pod¾a § 17d a právny nástupca
daòovníka zrueného bez likvidácie pri uplatnení
pôvodných cien pod¾a § 17e; finanèný majetok,1) ktorý nadobúda vkladate¾ nepeòaného vkladu, je ocenený pôvodnou cenou, ktorou sa rozumie celková
hodnota nepeòaného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktorú preberá príjemca nepeòaného
vkladu pod¾a § 17d,
f) hodnota splateného peòaného vkladu vrátane
emisného áia; za splatený vklad sa povauje aj zvýenie základného imania obchodnej spoloènosti alebo
drustva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromadenia92) obchodnej spoloènosti
alebo predstavenstva drustva.93).
Poznámka pod èiarou k odkazu 119a znie:

119a) § 25 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 8 zákona è. 431/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

66. V § 27 ods. 3 sa za slová odseku 1 vkladá èiarka
a slová a pomerná èas z roèného odpisu pod¾a odseku 2 sa nahrádzajú slovami pomerná èas z roèného
odpisu pod¾a odseku 2 a pomerná èas roèného odpisu
pod¾a § 22 ods. 12 druhej vety.
67. V § 28 ods. 5 sa za slová a 3 vkladajú slová
a pomerná èas z roèného odpisu pod¾a odseku 2 a pomerná èas roèného odpisu pod¾a § 22 ods. 12 druhej
vety.
68. Poznámka pod èiarou k odkazu 121 znie:

121) § 24 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

69. V celom texte zákona sa vypúa odkaz 122.
70. V § 37 ods. 1 písm. c) sa za slovo sporenie vkladajú slová alebo príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie.
71. V § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopåòa ôsmym bodom,
ktorý znie:
8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávate¾..
72. V § 43 ods. 3 písmeno h) znie:
h) príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého
výkonu27) pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy pod¾a § 6
ods. 4, ak daòovník neuplatní postup pod¾a odseku 14,.
73. V § 43 ods. 10 tretej vete sa slová predajná cena
podielového listu pri jeho vydaní; nahrádzajú slovami
úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní;.
74. V § 43 odsek 14 znie:
(14) Z príjmov pod¾a odseku 3 písm. h) sa daò nevyberie, len ak sa daòovník vopred písomne dohodne
s platite¾om dane. Takúto dohodu je povinný platite¾
dane oznámi správcovi dane najneskôr do pätnásteho
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dòa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola
uzavretá..
75. V § 43 ods. 17 celom texte sa slovo tvrroka nahrádza slovom roka.
76. V § 43 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: Vzor
oznámenia pod¾a prvej vety urèí finanèné riadite¾stvo
a uverejní ho na svojom webovom sídle, prièom ak platite¾om dane je
a) fyzická osoba, tlaèivo obsahuje aj meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu a jej rodné èíslo alebo dátum
narodenia, ak ide o zahraniènú fyzickú osobu,
b) právnická osoba, tlaèivo obsahuje aj názov, adresu
sídla a jej identifikaèné èíslo..
77. § 43 sa dopåòa odsekmi 19 a 22, ktoré znejú:
(19) Výku nepeòaného plnenia uvedenú v odseku 3 písm. o) je povinný drite¾ oznámi príjemcovi tohto plnenia v lehote do pätnásteho dòa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeòané plnenie poskytol.
Ak nepeòané plnenie poskytol drite¾ prostredníctvom
iného drite¾a, ktorý je treou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výku nepeòaného plnenia prijímate¾ovi tohto plnenia a správcovi dane pod¾a odseku 17 písm. b) oznamuje tento iný drite¾, ak sa
dritelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je
týmto drite¾om, ktorý je treou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od drite¾a, zahranièná
osoba.
(20) Príjmy uvedené v odseku 3 písm. o) plynúce daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou sa
zdania daòou vyberanou zrákou, a to aj ak plynú zo
zdrojov v zahranièí. Pri peòanom plnení a nepeòanom plnení uvedenom v odseku 3 písm. o) plynúcom zo
zdrojov v zahranièí postupuje prijímate¾ týchto plnení
spôsobom uvedeným v odsekoch 17 a 18. Ak je toto peòané plnenie a nepeòané plnenie vyplatené alebo
poskytnuté drite¾om, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahranièí alebo právnická osoba so sídlom v zahranièí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku alebo stálu prevádzkareò, postupuje sa
pri peòanom plnení pod¾a odsekov 10 a 12 a pri nepeòanom plnení pod¾a odsekov 17 a 19. Ak plynú daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou príjmy uvedené v odseku 3 písm. o) zo tátu, s ktorým
Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia pod¾a tejto zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c).
(21) Ak peòané plnenie a nepeòané plnenie plynú
od drite¾a príjemcovi tohto plnenia, ktorý je poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti a súèasne aj drite¾om,
a toto plnenie bolo poskytnuté príjemcovi v postavení
a) poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, daò sa vyberie pod¾a odseku 3 písm. o), prièom na peòané plnenie a nepeòané plnenie sa uplatní postup pod¾a odseku 17 písm. a),
b) drite¾a, daò sa nevyberie pod¾a odseku 3 písm. o).
(22) Príjmy uvedené v odseku 3 písm. i) a l) plynúce
daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou,
okrem Národnej banky Slovenska, sa zdania daòou vyberanou zrákou, a to aj ak plynú zo zdrojov v zahrani-
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èí. Pri príjmoch uvedených v odseku 3 písm. i) a l) plynúcich zo zdrojov v zahranièí postupuje prijímate¾,
okrem Národnej banky Slovenska, spôsobom uvedeným v odseku 15. Ak plynú daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou, okrem Národnej banky Slovenska, príjmy uvedené v odseku 3 písm. i) a l) zo tátu,
s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu
o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia pod¾a tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s výnimkou uvedenou v § 45
ods. 3 písm. c)..
78. V § 45 ods. 1 sa vypúajú slová (ïalej len zmluva) a slovo zmluva vo vetkých tvaroch sa nahrádza
slovami zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia v príslunom tvare.
79. V § 45 ods. 3 a 4 a § 49 ods. 8 sa slovo zmluva vo
vetkých tvaroch nahrádza slovami zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia v príslunom tvare.
80. V § 46 sa slová tvrrok nepresiahne 10 eur nahrádzajú slovami rok nepresiahne 40 eur.
81. V § 46b sa odsek 7 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) ktorým je pozemkové spoloèenstvo, ak dosahuje len
príjmy z èinností pod¾a osobitného predpisu136be)
s roèným obratom neprevyujúcim 10 000 eur,136bb)
f) poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom podal návrh
na zruenie bez likvidácie136bf) okrem situácie, keï
imanie prechádza na právneho nástupcu; ak daòovník vezme spä návrh na zruenie bez likvidácie alebo, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zruení spoloènosti zistí, e spoloènos má obchodný majetok
a nariadi jej likvidáciu, je daòovník povinný poda
1. dodatoèné daòové priznanie za zdaòovacie obdobia, za ktoré neplatil daòovú licenciu, poènúc
zdaòovacím obdobím, v ktorom podal návrh na
zruenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
dolo k spävzatiu návrhu na zruenie bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoloènosti;
v tejto lehote je priznaná daòová licencia splatná,
2. daòové priznanie pod¾a § 41 ods. 3, ak súd nariadil likvidáciu spoloènosti a platí daòovú licenciu
pod¾a odsekov 1 a 10,
3. daòové priznanie pod¾a § 41 ods. 1 za zdaòovacie
obdobie, v ktorom dolo k spävzatiu návrhu na
zruenie bez likvidácie, a platí daòovú licenciu
pod¾a odsekov 1 a 10..
Poznámky pod èiarou k odkazom 136be a 136bf znejú:
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83. V § 50 ods. 1 písm. b) sa èíslo 1,5 nahrádza èíslom 1.
84. V § 50 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripája
èiarka a tieto slová: ak § 52zg ods. 6 neustanovuje
inak,.
85. V § 50 ods. 7 druhej vete sa slová písm. d), nahrádzajú slovami písm. b), ak § 52zg ods. 7 neustanovuje inak,.
86. V § 50 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Po súhlase daòovníka oznámi správca dane prijímate¾ovi oznaèenie daòovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko
a trvalý pobyt, ak je daòovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je
daòovníkom právnická osoba..
87. V § 50 ods. 13 prvej vete sa za slová úèel pouitia
podielu zaplatenej dane vkladajú slová pod¾a odseku 5 a za slová spôsob pouitia podielu zaplatenej
dane sa vkladajú slová v èlenení na výku a druh výdavkov priamo súvisiacich s úèelom pouitia pod¾a odseku 5 a výku a druh výdavkov priamo súvisiacich
s prevádzkou prijímate¾a.
88. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu
nad paragrafom znie:
Pravidlá proti zneuívaniu
§ 50a
(1) Ak daòovník získa podiel na zisku na základe
opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré so zrete¾om
na vetky súvisiace skutoènosti a okolnosti nemono
povaova na úèely tohto zákona za skutoèné a ich
hlavným úèelom alebo jedným z hlavných úèelov je získanie výhody pre daòovníka, ktorá je v rozpore s predmetom alebo úèelom tohto zákona, je tento podiel na
zisku predmetom dane. Opatrenie pod¾a prvej vety
môe pozostáva z viacerých opatrení alebo z ich èastí.
(2) Na úèely tohto zákona sa opatrenie pod¾a odseku 1 nepovauje za skutoèné v rozsahu, v akom nie je
uskutoènené na základe riadnych podnikate¾ských dôvodov zodpovedajúcich ekonomickej realite..
89. V § 52zc sa èíslo 2015 nahrádza èíslom 2017.
90. Za § 52zf sa vkladá § 52zg, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52zg

136be) § 19 ods. 1 a 2 zákona è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách.
136bf
) § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorích
predpisov..

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016

82. V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: To neplatí, ak ide o osobu so sídlom alebo s bydliskom v zahranièí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku, keï je platite¾om dane táto osoba
v rozsahu poskytnutej mzdy.136bg).

(1) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32,
§ 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b)
a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení úèinnom od 1. januára 2016 je moné poui po prvýkrát pri podaní daòového priznania po 31. decembri 2015.



Poznámka pod èiarou k odkazu 136bg znie:

136bg

) § 58 ods. 10 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov..

(2) Ustanovenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c)
a § 17c ods. 1 písm. b) v znení úèinnom od 1. januára
2016 sa pouijú pri úprave výsledku hospodárenia pri
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majetku, ktorý je ocenený reálnou hodnotou80ac) po
31. decembri 2015. Pri majetku, ktorý je ocenený reprodukènou obstarávacou cenou1) sa pouije pri úprave
výsledku hospodárenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1
písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) v znení úèinnom do
31. decembra 2015.
(3) Ustanovenie § 20 ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa pouije na tvorbu technických rezerv
v zdaòovacom období, ktoré zaèína najskôr 1. januára
2016.
(4) V období od 1. januára 2016 do 31. decembra
2017 sa pri poukázaní sumy podielu zaplatenej dane
pouijú ustanovenia § 38 ods. 1 a 3, § 39 ods. 7 a 9
písm. b) a § 50 ods. 6 písm. a) v znení úèinnom do
31. decembra 2015.
(5) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení úèinnom
od 1. januára 2016 sa pouije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2015. Ustanovenia § 52i sa od 1. januára 2016 nepouijú.
(6) Pri poukázaní podielu zaplatenej dane v období od
1. januára 2016 do 31. decembra 2017 vyhlásenie obsahuje
a) presné oznaèenie daòovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, èíslo
telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daòovníkom fyzickou osobou,
2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu,
identifikaèné èíslo daòovníka, ak ide o vyhlásenie
predkladané daòovníkom právnickou osobou,
b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaòovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikaèné údaje prijímate¾a alebo prijímate¾ov
pod¾a § 50 ods. 4, a to obchodné meno alebo názov,
sídlo, právnu formu, identifikaèné èíslo organizácie,
e) uvedenie sumy pripadajúcej na kadého prijímate¾a.
(7) V období od 1. januára 2016 do 31. decembra
2017 notár, ktorý osvedèuje kadoroène prijímate¾ovi
do 15. decembra beného roka splnenie podmienok
pod¾a § 50 ods. 6 písm. d), e), g), h), je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi identifikaèné údaje prijímate¾a v rozsahu pod¾a odseku 6 písm. d), názov banky
alebo poboèky zahraniènej banky, v ktorej má prijímate¾ zriadený úèet a èíslo tohto úètu komore na úèely
jeho zápisu do zoznamu prijímate¾ov na nasledujúci
rok.
(8) Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f) a g), § 25a a § 25
ods. 1 písm. c) v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa
pouijú na finanèný majetok,1) hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný po 31. decembri 2015.
(9) Zostatok technickej rezervy na úhradu záväzkov
voèi Slovenskej kancelárii poisovate¾ov vykázaný pred
1. januárom 2016 sa zahrnie do základu dane rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, a to poènúc zdaòovacím obdobím, ktoré sa zaèína najskôr 1. januára 2016, prièom
ak do tohto obdobia
a) sa daòovník zruuje bez likvidácie, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu rozhodnému dòu,80b)
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b) sa daòovník zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,
c) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu vyhlásenia konkurzu,
d) dochádza k zmene právnej formy, pri ktorej vzniká
povinnos poda daòové priznanie pod¾a § 41 ods. 7,
najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom
predchádzajúcemu dòu zápisu zmeny do obchodného registra, alebo
e) dochádza k zmene sídla alebo miesta vedenia mimo
územia Slovenskej republiky, najneskôr v zdaòovacom období, v ktorom dochádza k zmene sídla alebo
miesta vedenia mimo územia Slovenskej republiky.
(10) Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f) a g), § 19 ods. 2
písm. c) a r), § 19 ods. 3 písm. a), b), h) a j), § 20 ods. 22,
§ 21 ods. 2 písm. a), § 22 ods. 12, § 24 ods. 2, § 25
ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 5, § 37 ods. 1 písm. c)
a § 46b ods. 7 písm. e) v znení úèinnom od 1. januára
2016 sa prvýkrát pouijú pri podaní daòového priznania po 31. decembri 2015.
(11) Ustanovenie § 46b ods. 7 písm. f) v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát pouije pri podaní
daòového priznania po 31. decembri 2015. Daòovník,
ktorý podal návrh na zruenie bez likvidácie136bf) v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach, rovnako neplatí
daòovú licenciu za zdaòovacie obdobie roka 2015, za
ktoré podáva daòové priznanie po 31. decembri 2015.
(12) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení úèinnom
od 1. januára 2016 sa pouije prvýkrát na sociálnu výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31. decembri
2015.
(13) Ustanovenia § 43 ods. 17 a § 46 v znení úèinnom
od 1. januára 2016 sa prvýkrát pouijú pri nepeòaných plneniach, ktoré boli poskytnuté drite¾om poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti po 31. decembri
2015..
91. Príloha è. 2 sa dopåòa iestym a siedmym bodom,
ktoré znejú:
6. Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou
sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoloènom systéme zdaòovania uplatòovanom v prípade materských
spoloèností a dcérskych spoloèností v rozlièných
èlenských tátoch (Ú. v. EÚ L 219, 25. 7. 2014).
7. Smernica Rady (EÚ) 2015/121 z 27. januára 2015,
ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoloènom
systéme zdaòovania uplatòovanom v prípade materských spoloèností a dcérskych spoloèností v rozlièných èlenských tátoch (Ú. v. EÚ L 21, 28. 1. 2015)..
92. V prílohe è. 6 sa slová prvého bodu nahrádzajú
slovami bodu 1a. a slová druhého bodu sa nahrádzajú slovami bodu 1b..
93. Slová táty tvoriace Európsky hospodársky priestor vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami táty, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore v príslunom tvare.
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Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 297/2012
Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z.,
zákona è. 347/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona è. 87/2015 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 11 znie:
(11) Základ poplatku sa zaokrúh¾uje na celé euro
nadol..
2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Zaokrúh¾ovanie poplatku
Vypoèítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosou na
eurocenty tak, e ak suma prevyujúca celé èíslo je
a) menia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro
nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väèia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol..
3. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi tátnej správy
súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, potovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou úèasou tátu, ktorá
je prevádzkovate¾om systému (ïalej len prevádzkovate¾
systému) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej
správy (SMS), ak má na to prísluný orgán vytvorené
podmienky. V hotovosti sa môu plati poplatky, ak
súdy, orgány tátnej správy súdov a orgány prokuratúry
majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyuje
300 eur, okrem poplatku pod¾a poloky 17, ktorý je moné plati v hotovosti, aj keï prevyuje 300 eur. Ak je
súd, orgán tátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené potovým poukazom, prevodom z úètu
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v banke alebo v poboèke zahraniènej banky sa platia na
úèet prevádzkovate¾a systému..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5aa sa vypúa.
4. V § 9 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Platbu
poplatku je poplatník povinný oznaèi identifikaènými
údajmi, ktorými sú najmä èíslo úètu, variabilný symbol, ak mu orgány uvedené v § 3 tieto údaje oznámia..
5. V § 11 odsek 6 znie:
(6) Orgány uvedené v § 3, ktoré
a) nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie
poplatkov, zalú bez zbytoèného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo
preplatku daòovému úradu príslunému pod¾a
trvalého pobytu alebo sídla poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo
dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia
o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán tátnej
správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zale písomné upovedomenie o spôsobe
vybavenia sanosti pod¾a osobitného zákona7) a daòový úrad vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo
dòa doruèenia písomného upovedomenia,
b) sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zalú bez zbytoèného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku prevádzkovate¾ovi systému, ktorý poplatok
alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení
poplatku alebo preplatku; ak orgán tátnej správy
súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie,
zale písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia
sanosti pod¾a osobitného zákona7) a prevádzkovate¾ systému vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo
dòa doruèenia písomného upovedomenia..
6. V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:
(11) V rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj oznaèenie poplatníka a v akej výke má
by poplatok alebo preplatok vrátený. Ak je súdu známe, v tomto rozhodnutí sa uvedie aj èíslo úètu, na ktorý
má by poplatok alebo preplatok vrátený..
Doterajie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 12
a 13.
7. V § 11a ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
8. V § 15 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa za slová vrátenia
poplatkov vkladá èiarka a slová správnosti a úplnosti
evidencie poplatkov.
9. Za § 18d sa vkladá § 18e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18e
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Z úkonov navrhnutých alebo za konania zaèaté a právoplatne neskonèené do 31. decembra 2015 sa vybera-
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jú poplatky pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2015, i keï sa stanú splatnými po 31. decembri 2015..
10. V sadzobníku súdnych poplatkov èasti I. Poplatky vyberané v obèianskom súdnom konaní v poznámkach k poloke 1 piatom bode sa nad slovom rozkazu
odkaz 1) nahrádza odkazom 10).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1, ktorá znie:

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1896/2006
z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie
o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006). sa vypúa.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1896/2006
z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení..

11. V sadzobníku súdnych poplatkov èasti I Poplatky
vyberané v obèianskom súdnom konaní v poloke 17
písm. a) sa slová 829,50 eura nahrádzajú slovami
750 eur, slová 331,50 eura nahrádzajú slovami
300 eur, slová 165,50 eura nahrádzajú slovami
150 eur, slová 33 eur nahrádzajú slovami 30 eur,
v písmene b) sa slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 330 eur a v písmene d) sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 99 eur.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
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è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z., zákona
è. 409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z., zákona
è. 122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z., zákona
è. 152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 262/2014 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z., zákona
è. 40/2015 Z. z., zákona è. 79/2015 Z. z., zákona
è. 120/2015 Z. z., zákona è. 128/2015 Z. z., zákona
è. 129/2015 Z. z. a zákona è. 247/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 3 znie:
(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúh¾uje na celé euro nadol..

Strana 2712

Zbierka zákonov è. 253/2015

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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10. § 12 vrátane nadpisu znie:

§ 6a

§ 12

Zaokrúh¾ovanie poplatku

Lehoty

Vypoèítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosou na eurocenty tak, e ak
suma prevyujúca celé èíslo je
a) menia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro
nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väèia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol..

(1) Lehota je zachovaná, ak v posledný deò lehoty
a) sa poplatok zaplatí na pote,
b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c) poplatník predloí platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovate¾a
systému umiestneného na pote,
d) sa poplatok odpíe z úètu poplatníka v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky,
e) poplatník preukáe doruèenie krátkej textovej správy (SMS) o úhrade poplatku.

3. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou,
potovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej
textovej správy (SMS) alebo prevodom z úètu v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky. Prostredníctvom
technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou úèasou tátu, ktorá je prevádzkovate¾om systému (ïalej len prevádzkovate¾ systému) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou
alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy
(SMS), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môu plati poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené
podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené potovým poukazom, prevodom z úètu v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky sa platia na úèet
prevádzkovate¾a systému..
4. V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Platbu
poplatku je poplatník povinný oznaèi identifikaènými
údajmi, ktorými sú najmä èíslo úètu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi..
5. V § 7 ods. 7 druhej vete sa slová v mene toho tátu, v ktorom majú nahrádzajú slovami v eurách alebo
v príslunej mene tátu, v ktorom má zastupite¾ský
úrad.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 43 a 44 zákona è. 305/2013 Z. z..

7. V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slová predpisu alebo
vkladajú slová na základe iadosti poplatníka,.
8. V § 10 ods. 2 sa za slovo orgán vkladajú slová na
základe iadosti poplatníka.
9. V § 10 odsek 3 znie:
(3) Poplatok alebo preplatok vráti
a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému
evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
o vrátení poplatku alebo preplatku,
b) prevádzkovate¾ systému najneskôr do 30 dní odo
dòa doruèenia odpisu právoplatného rozhodnutia
o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku
je správny orgán zapojený do centrálneho systému
evidencie poplatkov povinný odosla prevádzkovate¾ovi systému bez zbytoèného odkladu..

(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaného platite¾a pod¾a osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná,
ak je zaruèená informácia o úhrade pod¾a osobitného
predpisu7aa) doruèená najneskôr v posledný deò lehoty.
(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia veobecného predpisu o správnom
konaní.7a).
11. V § 15 ods. 1 a 2 sa za slová vèasnosti platenia
poplatkov vkladajú slová a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov.
12. V § 15a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením
prevádzkovate¾a systému, ak informaèný systém, ktorý
správny orgán pouíva, umoní kontrolu poplatkov
pod¾a § 15..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
13. V § 17 sa vypúa odsek 4.
14. Za § 19i sa vkladá § 19j, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 19j
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú pod¾a predpisov úèinných
do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov
zaèaté a právoplatne neskonèené do 31. decembra
2015, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Na zaokrúh¾ovanie poplatku, oznaèenie platby
poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení úèinnom od
1. januára 2016, i keï konania vo veciach poplatkov
zaèali do 31. decembra 2015..
15. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 2 písm. b) sa za slovo úradom
vkladajú slová alebo osobitnou matrikou.
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16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa poloka 2 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súèasou podania na zaèatie konania na správnom orgáne pod¾a osobitných predpisov8c) za kadé aj zaèaté dve
strany ............................................... 0,50 eura..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8c znie:

8c) Napríklad zákon è. 455/1991 Z. z. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov..

17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 2 èasti Oslobodenie sa slovo b)
nahrádza slovom c).
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 2 èasti Poznámky prvom bode
sa slová písmena a) nahrádzajú slovami písmen a)
a n).
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 2 èasti Poznámky druhom bode
sa slovo a) nahrádza slovom b).
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 10f) sa citácia
§ 11c ods. 9 nahrádza citáciou § 11c ods. 12.
21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 19 èasti Poznámky prvom bode sa
za slovo detí vkladajú slová alebo za zmenu priezviska rodièa a maloletých detí.
22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa sa vypúa poloka 29.
23. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 65 sa èas Poznámky k VI. èasti dopåòa
tretím bodom, ktorý znie:
3. Poplatok pod¾a písmena b) tejto poloky sa zníi
o 50 % pri prvom zápise drite¾a motorového vozidla
kategórie M1 s najmenej iestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide
o zápis drite¾a, ktorým je osoba pod¾a osobitného
predpisu20aa) uplatòujúca si nárok na prídavok na
diea najmenej na 4 deti najviac do veku 18 rokov
vrátane. Pri prvom zápise drite¾a motorového vozidla pod¾a prvej vety je potrebné priloi fotokópiu
rodného listu dieaa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20aa znie:

20aa) § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona 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..

24. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 143 písmeno b) znie:
b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finanènej
správy pod¾a osobitného predpisu32aa) ..... 3 eurá .


Poznámka pod èiarou k odkazu 32aa znie:

32aa

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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25. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 149 sa za
písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
e) Podanie iadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpeènostnej sluby, vlastnej ochrany alebo
technickej sluby ........................................ 20 eur
f) Uznanie odbornej spôsobilosti ................. 100 eur.
Doterajie písmená e) a m) sa oznaèujú ako písmená g) a o).
26. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 231 písm. e) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur.
27. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky èasti Splnomocnenie k XVIII èasti
prvom bode sa za slová zahranièných vecí vkladajú
slová a európskych záleitostí.
28. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky èasti Splnomocnenie k XVIII èasti
druhom bode sa slová zastupite¾ského úradu nahrádzajú slovami Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí.
29. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 240 sa èas Splnomocnenie dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Poplatok pod¾a písmen a) a b) tejto poloky je mono
plati aj prostredníctvom externého poskytovate¾a
sluieb urèeného pod¾a osobitného predpisu.16b).
30. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky sa poloka 250 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) Zabezpeèenie matrièného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahranièia .................. 10 eur.
31. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 250 sa doterají text poznámky oznaèuje ako prvý bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Poplatok pod¾a písmena c) je moné vybra aj po vykonaní úkonu..
32. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 252 sa za slovom zmlúv
vypúa èiarka a slová závetov a podobne.
33. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky sa vypúa poloka 253.
34. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 258 vrátane Poznámky znie:
Úradná úschova listín alebo spisov ................. 20 eur
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je predmet uloený na zastupite¾skom úrade len na úèely jeho doruèenia..
35. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky sa poloka 262 dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky je moné vybra aj po vykonaní úkonu..
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Zbierka zákonov è. 253/2015

Èl. IV
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z. a zákona
è. 117/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Dlhodobým investièným sporením je investovanie finanèných prostriedkov do portfólia vykonávané
prostredníctvom finanèných intitúcií oprávnených
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu18a) na poskytovanie investièných sluieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho úèet, ak sú splnené
tieto podmienky:
a) cenné papiere a iné finanèné nástroje, ktoré sú súèasou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraniènom
regulovanom trhu; za poruenie tejto podmienky sa
nepovauje
1. ak sa s cenným papierom alebo s finanèným nástrojom prestalo obchodova na regulovanom
trhu alebo na obdobnom zahraniènom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2. ak cenný papier alebo finanèný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale
jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, e
bude podaná iados o prijatie cenného papiera
alebo finanèného nástroja na obchodovanie na
regulovanom trhu a zo vetkých okolností je zrejmé, e sa toto prijatie uskutoèní do jedného roka
od dátumu vydania emisie,
b) portfólio bolo zriadené na urèité obdobie najmenej
15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia
z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie
plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finanènej
intitúcií sa nepovauje za vyplatenie plnenia, ak sa
takýto presun uskutoèní do troch mesiacov od zruenia portfólia v pôvodnej finanènej intitúcii,
c) maximálna výka finanèných prostriedkov, ktorú
mono investova za jeden kalendárny rok je najviac
v sume 3 000 eur, prièom do tejto sumy sa nezapoèítavajú reinvestície v rámci portfólia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 27 ods. 3 a 6 zákona è. 203/2011 Z. z. v znení zákona
è. 206/2013 Z. z..
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2. § 75 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje
klientom investièné sluby v rámci dlhodobého investièného sporenia, je povinný vies záznamy o obchodoch
v portfóliu klienta takým spôsobom, aby bolo moné dokumentova spôsob uskutoènenia obchodu a spätne
identifikova kadý obchod s majetkom v rámci dlhodobého investièného sporenia od jeho vzniku. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi aj investièné
sluby, ktoré nie sú súèasou dlhodobého investièného
sporenia, záznamy pod¾a prvej vety musia by vedené
tak, aby bolo moné odlíi obchody uskutoènené v rámci
dlhodobého investièného sporenia od iných obchodov
klienta. Tieto záznamy je obchodník s cennými papiermi
povinný uchováva spôsobom pod¾a odseku 4 od zaèiatku dlhodobého investièného sporenia a do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubi daò pod¾a osobitného
zákona58l) daòovníkovi, ktorý je klientom tohto obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je
povinný doruèi tieto záznamy správcovi dane a klientovi
pri poruení podmienok pod¾a § 7 ods. 11 bezodkladne;
tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73j a 73k..
Poznámka pod èiarou k odkazu 58l znie:

58l) § 8 ods. 14 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
zákona è. 253/2015 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej
poty, tátneho podniku v znení zákona è. 264/2008
Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z. a zákona è. 347/2013
Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa za slovom predpisu vypúa èiarka
a slová výkon èinností distribútora kolkových známok
pod¾a osobitného predpisu9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a sa vypúa.
Èl. VI
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona
è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 463/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona
è. 364/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z. a zákona
è. 148/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 10b ods. 1 písm. e) sa za slová aj keï sú zamestnancami tejto obchodnej spoloènosti alebo drustva,
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vkladajú slová okrem akciovej spoloènosti alebo obdobnej obchodnej spoloènosti so sídlom v zahranièí,
ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraniènom regulovanom trhu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 3 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov..
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1. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Správa dane
Správu dane vykonávajú daòové úrady.19) Na správu
dane sa vzahuje osobitný predpis.20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

Èl. VII
Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 235/2012 Z. z., zákona è. 441/2012 Z. z. a zákona
è. 347/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:
c) kontroluje platenie správnych poplatkov,13) ktoré sú
príjmom tátneho rozpoètu, vracia správne poplatky
zaplatené cudzozemcom na hraniènom priechode
Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty,13a) vymáha správne poplatky13) a odvádza do tátneho rozpoètu celkovú sumu správnych poplatkov
poukázanú inými správnymi orgánmi,.

19) § 5 a 6 zákona è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Na správu dane za zdaòovacie obdobia, ktoré skonèili do 31. decembra 2015, je od 1. januára 2016 prísluný správca dane pod¾a § 13 v znení úèinnom od 1. januára 2016..

Èl. VIII

Èl. IX

Zákon è. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos 31. decembra 2015
okrem èl. I bodov 1 a 88 a 90 a 93 a èl. II a VIII, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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254
ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov
a ktorým sa dopåòa zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy
a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania
ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 118/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 300/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 219/2013 Z. z., zákona
è. 368/2013 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z., zákona
è. 314/2014 Z. z., zákona è. 154/2015 Z. z. a zákona
è. 247/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 32 úvodná veta znie:  Ak odsek 2 neustanovuje
inak, umiestòova stavby, meni vyuitie územia
a chráni dôleité záujmy v území mono len na základe
územného rozhodnutia, ktorým je.
2. Doterají text § 32 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Územné rozhodnutie sa nevyaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na
realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané
osvedèenie o významnej investícii pod¾a osobitného
predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia
a funkèné vyuívanie územia, ktoré nie je v rozpore

s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1fc znie:

1fc) § 1 ods. 3, 8, 11 a 12 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých
opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 113a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak vlastník vyvlastòovaného pozemku alebo vyvlastòovanej stavby zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho a pozemok alebo stavba nebola predmetom dedièského konania, úèastníkmi vyvlastòovacieho konania
sú osoby, ktoré preukáu, e ako dedièia prichádzajú
do úvahy. Navrhovate¾ vyvlastnenia nie je povinný zisova takýchto domnelých dedièov. Domnelých dedièov
zastupuje Slovenský pozemkový fond a do právoplatnosti osvedèenia o dedièstve alebo právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedièstve..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
4. V § 120 ods. 2 sa vypúajú slová alebo zastavovacích podmienok urèených územným plánom zóny, ak
sa územné rozhodnutie nevydáva a na konci sa pripája
táto veta: Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, peciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu
len na základe záväzného stanoviska miestne prísluného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodranie zastavovacích podmienok urèených územným
plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním
územia a funkèným vyuívaním územia, ktoré je urèené v územnom pláne obce..
5. V § 140a ods. 1 písm. b) sa slová okrem stavieb
uvedených v § 117b nahrádzajú slovami okrem stavby dia¾nice alebo rýchlostnej cesty.
6. § 140a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Obec ako dotknutý orgán uplatòuje v konaniach
obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej èasti územnoplánovacej doku-
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mentácie a ïalie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných
predpisov..

ku a pri príprave územia na realizáciu strategického
parku, kedy sa územné rozhodnutie nevyaduje11aa).

Èl. II

11aa) § 32 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona
è. 254/2015 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa znie:

Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 219/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 396/2009 Z. z., zákona è. 57/2013 Z. z. a zákona
è. 34/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 5 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem prípadu umiestnenia strategického par-

2. V § 17 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: Stavebník stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby
dia¾nice a rýchlostnej cesty a stavby elezniènej dráhy
predloí právoplatné rozhodnutie o trvalom odòatí pred
vydaním stavebného povolenia..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom jeho vyhlásenia.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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255
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 7 ods. 7, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8 a § 11 ods. 4 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon o poisovníctve)
opatrenie z 5. októbra 2015 è. 10/2015 o vlastných zdrojoch finanèného konglomerátu a o metódach výpoètu dostatoènej výky vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu pod¾a zákona o poisovníctve.
Opatrením sa ustanovuje metodika výpoètu dostatoènej výky vlastných zdrojov, koncentrácie rizík a majetkovej
angaovanosti na úrovni finanèného konglomerátu pod¾a zákona o poisovníctve a tie obsah, vzor, spôsob a termíny
predkladania hlásení o dostatoènej výke vlastných zdrojov, koncentrácii rizík a významných vnútroskupinových
obchodoch finanèného konglomerátu.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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256
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 179 ods. 12 a 14 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 5. októbra 2015 è. 11/2015 o solventnosti pre poisovne, na ktoré sa uplatòuje osobitný reim.
Opatrenie sa vzahuje na poisovne, na ktoré sa uplatòuje osobitný reim.
Opatrenie ustanovuje spôsob výpoètu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania pouite¾ných základných
vlastných zdrojov a kapitálovej poiadavky na solventnos, lehotu na vykazovanie pouite¾ných základných vlastných zdrojov, kapitálovej poiadavky na solventnos a minimálnej kapitálovej poiadavky na solventnos, èo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpoètu rizikového kapitálu a absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej
poiadavky na solventnos.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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257
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 178 ods. 2 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
opatrenie z 5. októbra 2015 è. 12/2015, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisovníctve pre poisovne, na ktoré sa uplatòuje osobitný reim.
Opatrenie ustanovuje limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv pre jednotlivé kategórie aktív pre poisovne, na ktoré sa uplatòuje osobitný reim.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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258
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. septembra 2015
o vydaní zlatých zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur
s tematikou Svetové prírodné dedièstvo  Karpatské bukové pralesy

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002
Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu zlaté zberate¾ské
euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedièstvo  Karpatské bukové
pralesy (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov
medi; jej hmotnos je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený typický

predstavite¾ fauny bukových pralesov fuzáè alpský,
ktorý je kompoziène vsadený do kruhového rámu.
V hornej èasti mincového po¾a sú vyobrazené kvety
a listy zubaèky liazkatej. Pri hornom okraji zberate¾skej euromince je tátny znak Slovenskej republiky.
Pod ním je oznaèenie nominálnej hodnoty zberate¾skej
euromince 100 EURO. V spodnej èasti mincového
po¾a je v opise z¾ava doprava názov tátu SLOVENSKO. V¾avo od fuzáèa alpského je letopoèet 2015.
b) Na rube zberate¾skej euromince sú v pravej èasti vyobrazené listy a plody buka lesného v prostredí bukového pralesa. V opise z¾ava doprava je v ¾avej èasti
zberate¾skej euromince nápis SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIÈSTVO a v jej pravej èasti nápis KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY. tylizované iniciálky
mena a priezviska autorky výtvarného návrhu zberate¾skej euromince Márie Poldaufovej MP a znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú tvorí
skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami,
sú v ¾avej hornej èasti zberate¾skej euromince.
c) Hrana zberate¾skej euromince je vrúbkovaná.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: december 2015

v z. Ján Tóth v. r.
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