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ZÁKON
z 24. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 460/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová 30 eur nahrádzajú
slovami 25 eur.
2. V § 4 ods. 3 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: ak v písmene d) nie je ustanovené
inak,.
3. V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová 45 eur nahrádzajú
slovami 25 eur.
4. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) 8 eur sa vzahuje na poistenca, ktorý k prvému dòu
kalendárneho tvrroka nedovàil es rokov veku,
ak v písmene d) nie je ustanovené inak,
d) 0 eur sa vzahuje na poistenca, ktorý k prvému dòu
kalendárneho tvrroka nedovàil es rokov veku
a ktorý je drite¾om preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom..
5. V § 4 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
Èl. II
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.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z.,
185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z.,
395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z.,
41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z.,
220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z.,
463/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z.,
364/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z. a
148/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 38eb ods. 2 sa slová 31. decembra 2015 nahrádzajú slovami 31. októbra 2015.
2. § 38eb sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 je
sadzba poistného pre tát 5,85 % z vymeriavacieho základu..
Èl. III
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z.,
zákona è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 313/2012 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. 352/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona
è. 77/2015 Z. z. a zákona è. 140/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 77c ods. 1 prvej vete sa za slovami starobný
dôchodok èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
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roku, za ktorý sa limit spoluúèasti zisuje (ïalej len
50 % priemernej mesaènej mzdy)..
2. V § 77c ods.1 druhej vete sa za slovami názov
banky èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová
výka dôchodku..
3. V § 77c ods. 2 prvej vete sa za slovami výsluhového dôchodku èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa
slová ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesaènej mzdy..
4. V § 77c ods. 2 druhej vete sa za slovami názov
banky èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová
výka dôchodku..
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9. V § 77c ods. 5 druhej vete sa za slovami názov
banky èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová
výka dôchodku..
10. V § 77c ods. 6 prvej vete sa za slovami starobný
dôchodok èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej
mesaènej mzdy..
11. V § 77c ods. 6 druhej vete sa za slovami názov
banky èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová
výka dôchodku..
12. V § 77c sa vypúa odsek 7 vrátane poznámky
pod èiarou k odkazu 97aa.

5. V § 77c sa vypúa odsek 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 41ac.

13. Za § 86m sa vkladá § 86n, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

§ 86n

6. V § 77c ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová ak
suma invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesaènej
mzdy,.
7. V § 77c ods. 4 druhej vete sa za slovami názov
banky èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová
výka dôchodku..
8. V § 77c ods. 5 prvej vete sa za slovami starobný
dôchodok èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej
mesaènej mzdy..

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. novembra 2015
Limit spoluúèasti pod¾a osobitného predpisu16c) v znení úèinnom od 1. novembra 2015 zdravotná poisovòa
prvýkrát pouije na úèely úhrady èiastky, o ktorú bol limit spoluúèasti prekroèený, za tretí tvrrok 2015..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015
okrem èl. III dvanásteho bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 216/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 41/2011 Z. z. a zákona è. 305/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa vypúa tretia veta vrátane odkazov 1a a 2 a poznámok pod èiarou k nim.
2. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Verejné archívy sú
a) tátny ústredný archív a tátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosou,
b) pecializované archívy tátnych orgánov, archívy
tátnych rozpoètových organizácií, archívy tátnych
príspevkových organizácií8) a archívy právnických
osôb zriadených zákonom,11)
c) mestské archívy9) a archívy samosprávnych krajov,10)
d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb,
ktoré sú orgánmi verejnej moci.12).
3. V § 4 odsek 3 znie:
(3) tátnym ústredným archívom je Slovenský národný archív..
4. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo zriaïuje tátny ústredný archív
a tátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosou
a ich pecializované pracoviská a pracoviská ako svoje
zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh
tátnej správy na úseku archívov a registratúr. Názvy,
sídla a územné obvody tátnych archívov zriaïovaných
ministerstvom sú uvedené v prílohe è. 1..
5. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) poveri archív vedeckovýskumnou èinnosou v oblasti archívnictva, pomocných vied historických
a príbuzných vedných odborov..
6. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: (ïalej len zoznam osôb).
7. V § 9 ods. 5 a § 11 ods. 2 sa slová tátne ústredné
archívy nahrádzajú slovami tátny ústredný archív.
8. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Ústrednú evidenciu tvoria

a) evidenèné listy k súborom archívnych dokumentov
evidovaným tátnym ústredným archívom, tátnym
archívom s regionálnou územnou pôsobnosou
a pecializovaným archívom,
b) evidenèné listy peèatí a peèatidiel evidovaných tátnym ústredným archívom, tátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosou a pecializovaným
archívom,
c) záznamy o vyradení súborov archívnych dokumentov, peèatí a peèatidiel z evidencie a evidenèné listy
k súborom archívnych dokumentov, peèatiam a peèatidlám vyradeným z evidencií tátneho ústredného archívu, tátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosou a pecializovaného archívu..
9. V § 12 ods. 2 sa za slovo túdiom vkladá èiarka
a slová zverejòovaním na webovom sídle.
10. V § 15 ods. 4 prvej vete sa za slovo dokumentu
vkladajú slová a pouitie vlastného reprografického
zariadenia bez súhlasu archívu.
11. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Pôvodca registratúry je povinný
a) evidova záznamy, ktoré vznikli z jeho èinnosti, a dolé záznamy,
b) vypracova registratúrny plán a predloi ho na
schválenie tátnemu ústrednému archívu alebo
tátnemu archívu s regionálnou územnou pôsobnosou; to neplatí pre pôvodcu registratúry, z èinnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry,
ktorého výsledky èinnosti sú predmetom autorského práva,
c) zabezpeèova správu registratúry,
d) zabezpeèi trvanlivos registratúrneho záznamu; ak
je registratúrny záznam vyhotovený na papieri, papier musí spåòa poiadavky technickej normy,
e) uchova registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil
elektronickú kópiu, poèas lehoty jeho uloenia; to
neplatí, ak vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaruèenej konverzie,29a)
f) zabezpeèova, aby správu registratúry vykonávali
osoby, ktoré majú najmenej úplné stredné vzdelanie; najvyie orgány verejnej moci a orgány verejnej
moci s celoslovenskou pôsobnosou zabezpeèujú
správu registratúry aspoò jedným zamestnancom
s vysokokolským vzdelaním najmä v tudijnom odbore archívnictvo a pomocné vedy historické alebo
v príbuznom tudijnom odbore,
g) umiestni registratúru v priestoroch, ktoré zaruèujú
jej zachovanie,
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h) umoòova výkon tátneho odborného dozoru nad
správou registratúry,
i) vyraïova pravidelne registratúrne záznamy len so
súhlasom ministerstva,
j) oznaèi registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedzi prístup, slovami obmedzený prístup30)
a uvedením èasu trvania obmedzenia,
k) obmedzi prístup k registratúrnym záznamom obsahujúcim osobné údaje; na obmedzenie prístupu sa
primerane vzahuje § 13 ods. 5 písm. b), ods. 6 a 7,
l) vyhotovova na základe písomnej iadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho
záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu
nákladov a osvedèova na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; pôvodcom registratúry osvedèený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu,
m) oznamova bezodkladne ministerstvu prostredníctvom tátneho ústredného archívu alebo tátneho
archívu s regionálnou územnou pôsobnosou zmenu svojho názvu a zmenu miesta uloenia registratúry,
n) odovzda archívne dokumenty po vyraïovacom konaní do archívu v lehote, ktorú archív urèil, so zoznamom odovzdávaných archívnych dokumentov
a s evidenènými pomôckami pod¾a registratúrneho
poriadku,
o) odovzda bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi, alebo ak zanikne bez právneho nástupcu
1. odovzda registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu prostredníctvom tátneho ústredného archívu alebo tátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosou
usporiadané pod¾a jeho pokynov,
2. uloi registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloenia
a oznámi ministerstvu miesto, kde sú uloené..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) § 35 ods. 2 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

12. V § 16 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Iný pôvodca registratúry ako pôvodca registratúry uvedený v odseku 3, z ktorého èinnosti vznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, vypracúva registratúrny plán; registratúrny
poriadok nevypracúva. Takého pôvodcu urèuje ministerstvo.
(5) Na pôvodcu registratúry, ktorý nie je pôvodcom
registratúry pod¾a odsekov 3 a 4, sa nevzahujú povinnosti pod¾a odseku 2 písm. b), c), e), f), i) , k), m) a o)..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
13. V § 16a ods. 6 sa nad slovami predpisu a konverziu odkaz 30b nahrádza odkazom 29a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30b sa vypúa.
14. V § 20 ods. 1 druhá veta znie: Ak návrh na vyradenie má vetky náleitosti, ministerstvo, tátny
ústredný archív alebo tátny archív s regionálnou
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územnou pôsobnosou posúdi dokumentárnu hodnotu
registratúrnych záznamov a vydá rozhodnutie o
a) vyradení registratúrnych záznamov po uplynutí ich
lehoty uloenia,
b) trvalej dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov a termíne ich odovzdania do archívu; do termínu ich odovzdania do archívu urèí miesto ich uloenia,
c) tom, e pôvodca registratúry môe znièi registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty..
15. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
najneskôr do piatich rokov od vydania rozhodnutia
pod¾a § 20 ods. 1 písm. b).
16. V § 23 ods. 1 sa vypúajú slová ktoré u nepotrebuje a.
17. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Osoba, ktorá zabezpeèuje správu registratúry
iného pôvodcu registratúry, je povinná
a) umiestni registratúru v priestoroch, ktoré zabezpeèujú ochranu registratúrnych záznamov a umoni
prístup k nim vyhotovovaním výpisov, odpisov, potvrdení a kópií,
b) zabezpeèi, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú úplné stredné vzdelanie a najmenej
pä rokov odbornej praxe alebo vysokokolské vzdelanie pod¾a § 6 ods. 3 písm. b) prvého bodu,
c) oznámi ministerstvu prevzatie registratúry zaniknutého pôvodcu..
18. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Ústredným orgánom tátnej správy na úseku archívov a registratúr je ministerstvo. Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy na úseku archívov a registratúr,
b) vypracúva koncepciu rozvoja archívov, preberania,
sprístupòovania a ochrany archívnych dokumentov
a správy registratúry,
c) dáva súhlas na zriadenie a zruenie archívov a zruuje archívy v prípadoch ustanovených týmto zákonom,
d) vedie evidenciu archívov a zoznam osôb,
e) rozhoduje o vyraïovaní registratúrnych záznamov
ministerstva, Policajného zboru, Hasièského a záchranného zboru, Horskej záchrannej sluby, zriaïovate¾ov archívov pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované
skutoènosti31) a vykonáva nad nimi tátny odborný
dozor; ak ide o zriaïovate¾ov archívov pod¾a § 4
ods. 2 písm. b), prihliada vo vyraïovacom konaní na
stanovisko ich archívu,.
f) urèuje pôvodcu registratúrnych záznamov, ktorý vypracúva iba registratúrny plán a zaèleòuje ho do
predarchívnej starostlivosti,
g) vedie archívny informaèný systém,
h) vydáva povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych
dokumentov a na doèasný vývoz archívnych dokumentov,
i) rozhoduje o uloení pokuty, nútenej úschove archívneho dokumentu a o jeho vyvlastnení,
j) vykonáva tátny odborný dozor nad správou registratúry pod¾a § 23,
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k) poskytuje primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva k archívnym dokumentom,
l) plní záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce jej
z èlenstva v medzinárodných organizáciách na úseku archívov a dojednáva a vykonáva medzinárodné
zmluvy týkajúce sa archívov,
m) koordinuje postup ústredných tátnych orgánov pri
správe ich registratúry a vydáva pre ne vzorový registratúrny poriadok,
n) riadi a kontroluje správu registratúry okresných
úradov,
o) vydáva tandardy pre elektronické informaèné systémy na správu registratúry a posudzuje zhodu
elektronického informaèného systému na správu registratúry so tandardom pre elektronické informaèné systémy na správu registratúry,
p) zabezpeèuje èinnos Vedeckej archívnej rady..
19. V § 24 ods. 3 úvodnej vete sa vypúajú slová
prostredníctvom Slovenského národného archívu,
tátneho ústredného banského archívu a tátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosou.
20. V § 24 ods. 3 písmeno a) znie:
a) vedie
1. ústrednú evidenciu,
2. evidenciu archívov,
3. evidenciu peèatí a peèatidiel,
4. zoznam osôb,
5. evidenciu pôvodcov registratúr,.
21. V § 24 odsek 5 znie:
(5) Ministerstvo zverejòuje evidencie pod¾a odseku 3
písm. a) prvého a tretieho bodu na svojom webovom
sídle..
22. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 24a
tátny ústredný archív a tátny archív
s regionálnou územnou pôsobnosou
tátny ústredný archív a tátny archív s regionálnou
územnou pôsobnosou
a) vedú evidenciu
1. pôvodcov registratúr,
2. pod¾a § 10 ods. 1,
b) vykonávajú tátny odborný dozor nad
1. správou registratúry,
2. archívmi,
3. archívnymi dokumentmi uloenými u vlastníkov,
ktorí nezriadili archív,
c) schva¾ujú registratúrny poriadok a registratúrny
plán pôvodcu registratúry, ako aj bádate¾ský poriadok archívu,
d) rozhodujú o
1. vyraïovaní registratúrnych záznamov,
2. obmedzení prístupu k archívnym dokumentom,
ktoré prebrali,
e) preberajú archívne dokumenty takto:
1. tátny ústredný archív od najvyích orgánov verejnej moci, právnických osôb zriadených a zaloených ústrednými tátnymi orgánmi, tátnych
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orgánov s pôsobnosou v odvetviach baníctvo,
hutníctvo, geológia a v iných súvisiacich odvetviach, právnických osôb celotátneho významu,
fyzických osôb, ktoré sú osobnosami spoloèenského ivota celotátneho významu a od pôvodcov, ktorých urèí ministerstvo,
2. tátny archív s regionálnou územnou pôsobnosou od tátnych orgánov so sídlom a pôsobnosou
v jeho územnom obvode a nimi zriadených a zaloených právnických osôb, samosprávneho kraja
so sídlom v jeho územnom obvode a ním zriadených a zaloených právnických osôb, obcí nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a nimi zriadených a zaloených právnických osôb, univerzít
a iných vysokých kôl so sídlom v jeho územnom
obvode, právnických osôb najmä z oblasti hospodárskeho ivota so sídlom v jeho územnom obvode, fyzických osôb, ktoré sú osobnosami spoloèenského ivota regionálneho významu a majú
trvalý pobyt v jeho územnom obvode, a od pôvodcov, ktorých urèí ministerstvo,
f) umoòujú prístup k archívnym dokumentom, ktoré
spravujú a spravujú archívny informaèný systém,
g) vyberajú správne poplatky pod¾a osobitného predpisu.22)
§ 24b
Evidencia archívov, evidencia peèatí
a peèatidiel a evidencia pôvodcov registratúr
(1) Evidencia archívov obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje o zriaïovate¾ovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je
právnickou osobou, názov, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak ho má pridelené,
b) názov archívu a jeho adresu,
c) dátum a èíslo udelenia súhlasu ministerstva so zriadením archívu,
d) dátum, dôvod zruenia a èíslo rozhodnutia ministerstva o zruení archívu,
e) identifikátor archívu pridelený ministerstvom,
f) názvy súborov archívnych dokumentov a poèet bených metrov prevzatých archívnych dokumentov,
g) miesto uloenia archívnych dokumentov po zruení
archívu alebo identifikaèné údaje právneho nástupcu zriaïovate¾a archívu,
h) názov a identifikátor tátneho archívu pod¾a § 4
ods. 2 písm. a) vykonávajúceho tátny odborný dozor; ak ide o pecializovaný tátny archív, uvádza sa
ministerstvo.
(2) Evidencia peèatí a peèatidiel obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje o zriaïovate¾ovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je
právnickou osobou, názov, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak ho má pridelené,
b) názov archívu a jeho adresu,
c) názov archívneho súboru, do ktorého archívny dokument opatrený peèaou patrí, alebo názov súboru
samostatných peèatí a peèatidiel,
d) identifikaèné údaje archívneho dokumentu opatreného peèaou,
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e) identifikácia vlastníka peèatidla, ktorého odtlaèkom
bol archívny dokument opatrený, vlastníka samostatnej peèate alebo vlastníka samotného peèatidla,
f) opis peèate a peèatidla, kruhopisu, peèatného po¾a;
pri dvojstranných peèatiach a peèatidlách opis averzu a reverzu,
g) vyobrazenie peèate a peèatidla; pri dvojstranných
peèatiach a peèatidlách vyobrazenie averzu a reverzu.
(3) Zoznam osôb obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje o zriaïovate¾ovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je
právnickou osobou, názov, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak ho má pridelené,
b) názov archívu a jeho adresu,
c) meno a priezvisko osoby vykonávajúcej v archíve odborné èinnosti,
d) druh a stupeò dosiahnutého vzdelania,
e) dátum vzniku a skonèenia pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru.
(4) Evidencia pôvodcov registratúr sa vedie na úèely
zabezpeèenia predarchívnej starostlivosti tátnych archívov a ministerstva u pôvodcov registratúr. Evidencia pôvodcov registratúr obsahuje
a) identifikaèné údaje o pôvodcovi registratúry v rozsahu meno a priezvisko pôvodcu registratúry, alebo ak
ide o právnickú osobu, názov a identifikaèné èíslo
organizácie, ak ho má pridelené,
b) adresu trvalého pobytu, alebo ak ide o právnickú
osobu, sídlo,
c) predmet èinnosti,
d) miesto uloenia registratúry,
e) formu vedenia správy registratúry,
f) dátum vykonaných kontrol..
23. V § 25 ods.1 sa za slová Archívny dokument
vkladajú slová zapísaný v evidencii archívneho dedièstva.
24. V § 25 ods. 6 sa nad slovom tlaèive umiestòuje
odkaz 33).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) Èl. 6 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie
nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláka è. 15/1980 Zb.).
Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) v platnom
znení (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014)..

25. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Ministerstvo verejne oznamuje stratu alebo odcudzenie archívneho dokumentu bezodkladne po tom,
ako sa o nich dozvedelo.36) Ministerstvo môe zaèa návratné konanie najneskôr do troch rokov odo dòa, keï
sa dozvedelo miesto uloenia archívneho dokumentu
a totonos jeho vlastníka alebo drite¾a, najneskôr
vak do 30 rokov od jeho nezákonného vývozu. To neplatí, ak ide o archívny dokument, ktorý je súèasou archívneho fondu alebo archívnej zbierky uloených vo
verejnom archíve pod¾a § 4 ods. 2, a o archívny dokument z archívov cirkví a náboenských spoloèností ale-
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bo archívny dokument zapísaný v ich inventároch;
v týchto prípadoch je nárok na vrátenie archívneho dokumentu nepremlèate¾ný..
26. V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: o zaèatí súdneho konania bezodkladne informuje prísluný ústredný orgán tohto tátu..
27. V § 27 ods. 6 písmeno c) znie:
c) umoòuje jeho príslunému orgánu do iestich mesiacov od oznámenia pod¾a písmena b) vykona identifikáciu h¾adaného cudzieho archívneho dokumentu; ak ju prísluný orgán iadajúceho tátu
nevykoná v ustanovenej lehote, ministerstvo nie je
povinné postupova pod¾a písmen d) a e),.
28. V § 27 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Pri
posudzovaní riadnej starostlivosti sa berú do úvahy
vetky okolnosti, za ktorých bol archívny dokument
nadobudnutý, a to najmä dokumentácia o pôvode, povolenia na vývoz, charakter zúèastnených strán, zaplatená cena, èi vlastník nahliadol do prístupných registrov o odcudzených archívnych dokumentoch,
akáko¾vek iná relevantná informácia a dokumentácia,
ktorú bolo moné reálne získa, konzultácia s intitúciami, ku ktorým vlastník mohol ma prístup, alebo
vetky ïalie kroky, ktoré by rozumná osoba uskutoènila za rovnakých okolností; náhrada sa poskytne po
vrátení archívneho dokumentu..
29. § 27 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ministerstvo pri vyh¾adávaní archívneho dokumentu a v návratnom konaní pouíva v styku s prísluným ústredným orgánom èlenského tátu Európskej
únie modul informaèného systému o vnútornom
trhu36a) v súlade s osobitným predpisom o ochrane
osobných údajov; tým nie je dotknutá monos pouíva pri komunikácii aj iné prostriedky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informaèného systému o vnútornom
trhu a o zruení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012)..

30. V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:
b) poadova potrebné doklady, údaje, informácie
a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodriavania povinností ustanovených týmto zákonom; nie je oprávnený robi si výpisy a odpisy z archívnych dokumentov
a registratúrnych záznamov alebo ich kópie okrem
prípadov, ak registratúrne záznamy alebo ich èasti
preukazujú poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom,.
31. V § 30a sa odsek 1 dopåòa písmenom z), ktoré
znie:
z) nepredloí návrh na vyradenie v lehote pod¾a § 18
ods. 3..
32. V § 30a ods. 2 sa slová r) a y) nahrádzajú slovami r) a z).
33. V § 30a ods. 4 sa nad slovom priestupkoch odkaz 36a nahrádza odkazom 36b.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 36b znie:

36b) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

34. V § 31 ods. 1 sa písmeno d) dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. nepredloí návrh na vyradenie v lehote pod¾a § 18
ods. 3..
35. Za § 34 sa vkladá § 34aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 34aa
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. novembra 2015
Archívne dokumenty pochádzajúce z èinnosti hlav-
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ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, jeho
mestských èastí a nimi zriadených a zaloených právnických osôb uloené v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadeného pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2015 prevezme Archív
mesta Bratislavy zriadený hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislavou. Podrobnosti o prevzatí archívnych dokumentov upravia písomné dohody medzi ministerstvom a hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislavou..
36. Slová orgán verejnej správy vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami orgán verejnej moci v príslunom tvare.
37. Prílohy è. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k zákonu è. 395/2002 Z. z.

NÁZVY, SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY TÁTNYCH
ARCHÍVOV ZRIAÏOVANÝCH MINISTERSTVOM
NÁZOV/SÍDLO

ÚZEMNÝ OBVOD/OKRES

I. Slovenský národný archív
pecializované pracovisko:
Slovenský banský archív
v Banskej tiavnici
II. tátny archív v Banskej Bystrici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pracovisko:
Archív Banská tiavnica
Archív Kremnica
Archív Luèenec
Archív Rimavská Sobota
Archív Ve¾ký Krtí
Archív Zvolen

III. tátny archív v Bratislave
Pracovisko:
Archív Modra
IV. tátny archív v Koiciach
1.
2.
3.
4.

Pracovisko:
Archív Michalovce
Archív Roòava
Archív Spiská Nová Ves
Archív Trebiov

Banská Bystrica, Brezno
Banská tiavnica
arnovica, iar nad Hronom
Luèenec, Poltár
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtí
Detva, Krupina, Zvolen
Bratislava
Malacky, Pezinok, Senec
Koice, Koice-okolie
Michalovce, Sobrance
Revúca, Roòava
Gelnica, Spiská Nová Ves
Trebiov

V. tátny archív v Nitre
Sídlo: Ivanka pri Nitre
1.
2.
3.
4.
5.

Pracovisko:
Archív Komárno
Archív Levice
Archív Nové Zámky
Archív a¾a
Archív Topo¾èany

Nitra, Zlaté Moravce
Komárno
Levice
Nové Zámky
Dunajská Streda, Galanta, a¾a
Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topo¾èany
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VI. tátny archív v Preove
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pecializované pracovisko:
Spiský archív v Levoèi
Pracovisko:
Archív Bardejov
Archív Humenné
Archív Poprad
Archív Stará ¼ubovòa
Archív Svidník
Archív Vranov nad Top¾ou

VII. tátny archív v Trenèíne
Pracovisko:
1. Archív Bojnice
2. Archív Povaská Bystrica
VIII. tátny archív v Trnave
Pracovisko:
Archív Skalica
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Preov, Sabinov
Levoèa
Bardejov
Humenné, Medzilaborce, Snina
Kemarok, Poprad
Stará ¼ubovòa
Stropkov, Svidník
Vranov nad Top¾ou
Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenèín
Prievidza
Ilava, Povaská Bystrica, Púchov
Hlohovec, Pieany, Trnava
Senica, Skalica

IX. tátny archív v iline
Sídlo: Bytèa
1.
2.
3.
4.

Bytèa, ilina

Pracovisko:
Archív Èadca
Archív Dolný Kubín
Archív Liptovský Mikulá
Archív Martin

Èadca, Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdoín
Liptovský Mikulá, Ruomberok
Martin, Turèianske Teplice

Vysvetlivka:
Sídlo sa uvádza len v prípade, ak nie je totoné s mestom uvedeným v názve tátneho archívu.
Príloha è. 2
k zákonu è. 395/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených
z územia èlenského tátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 74, 27. 3. 1993) v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. februára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8;
Ú. v. ES L 60, 1. 3. 1997) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 12; Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EU z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty
nezákonne vyvezených z územia èlenského tátu a o zmene nariadenia (EÚ) è. 1024/2012 (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014)..
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,

zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
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è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

245/2003 Z. z., zákona è.
515/2003 Z. z., zákona è.
602/2003 Z. z., zákona è.
350/2004 Z. z., zákona è.
420/2004 Z. z., zákona è.
544/2004 Z. z., zákona è.
624/2004 Z. z., zákona è.
656/2004 Z. z., zákona è.
8/2005 Z. z., zákona è.
331/2005 Z. z., zákona è.
351/2005 Z. z., zákona è.
473/2005 Z. z., zákona è.
555/2005 Z. z., zákona è.
124/2006 Z. z., zákona è.
17/2007 Z. z., zákona è.
193/2007 Z. z., zákona è.
358/2007 Z. z., zákona è.
112/2008 Z. z., zákona è.
448/2008 Z. z., zákona è.
492/2009 Z. z., zákona è.
129/2010 Z. z., zákona è.
556/2010 Z. z., zákona è.
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423/2003 Z. z.,
586/2003 Z. z.,
347/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z.,
650/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z.,
93/2005 Z. z.,
340/2005 Z. z.,
470/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z.,
567/2005 Z. z.,
126/2006 Z. z.,
99/2007 Z. z.,
218/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z.,
445/2008 Z. z.,
186/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z.,
136/2010 Z. z.,
249/2011 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z., zákona
è. 321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 219/2014 Z. z., zákona
è. 321/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 79/2015 Z. z. a zákona è. 128/2015 Z. z. sa mení
takto:
V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné por. è. 67 v ståpci
Preukaz spôsobilosti sa slová 3 roky nahrádzajú slovami 5 rokov a v ståpci Poznámka sa slová § 23
ods. 2 nahrádzajú slovami § 23 ods. 2 písm. b).
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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267
ZÁKON
z 25. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

§ 6
(1) Výkon notárskej èinnosti je nezluèite¾ný so tátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom
alebo s obdobným pracovným vzahom, podnikaním,
èlenstvom v tatutárnom orgáne alebo v kontrolnom
orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikate¾skú
èinnos a s inou zárobkovou èinnosou, ak nejde o èinnos pod¾a odseku 2.

Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 141/2010 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona
è. 299/2013 Z. z. a zákona è. 366/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(2) Výkon notárskej èinnosti je zluèite¾ný so správou
majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) s vedeckou èinnosou, pedagogickou èinnosou, publikaènou èinnosou, umeleckou èinnosou, so znaleckou
èinnosou, s tlmoèníckou èinnosou a prekladate¾skou
èinnosou a s výkonom funkcie poslanca obecného zastupite¾stva a s výkonom funkcie poslanca zastupite¾stva vyieho územného celku. Notár nemôe vykonáva znaleckú èinnos vo veciach, v ktorých pôsobí ako
súdny komisár..

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová (§ 46 a 55) nahrádzajú slovami (§ 46 a 54).

1d) § 116 Obèianskeho zákonníka..

2. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
c) konanie vo veciach notárskych úschov (ïalej len
úschov) (§ 65 a 68),.

9. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Za úkony svojich zamestnancov vykonané na
základe poverenia notára zodpovedá notár..

3. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo úkony nahrádza slovom konanie, slovo 73j sa nahrádza slovom 73k
a bodka na konci sa nahrádza èiarkou.
4. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) èinnos osvedèujúcej osoby.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7 a 9 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

5. V § 3 ods. 2 sa nad slovom zákon odkaz 1) nahrádza odkazom 1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad Obèiansky súdny poriadok..

6. V § 3 ods. 3 sa nad slovom mediátora odkaz 1a)
nahrádza odkazom 1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 3 ods. 4 sa za slovo odpisy vkladá èiarka
a slová potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych
registrov.
8. § 6 znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 1d znie:

10. § 9 znie:
§ 9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej
len minister)
a) vymenúva notára do notárskeho úradu a odvoláva
notára z notárskeho úradu,
b) urèuje poèet notárskych úradov kadého súdu prvého
stupòa (poèet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
c) zriaïuje a ruí notársky úrad,
d) na návrh komory môe navzájom preloi notárov
s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode iného
súdu prvého stupòa najskôr po uplynutí troch rokov
od vymenovania notára do notárskeho úradu..
11. § 10 znie:
§ 10
(1) Notára vymenuje minister na základe výsledkov
výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode
súdu prvého stupòa (§ 15 ods. 1).
(2) Komora vyhlási výberové konanie spravidla do
31. januára kalendárneho roka na vetky notárske
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úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol pod¾a § 14 ods. 1 písm. a) a d), a to pod¾a stavu ku dòu vyhlásenia výberového konania.

notárske úrady spoloène v jednej kancelárii (ïalej len
spoloèník). Ak nie je zmluvou ustanovené inak, sú ich
podiely na majetku, výnosoch a záväzkoch rovnaké.

(3) Komora uskutoèní výberové konanie pod¾a odseku 2 a skonèí ho spravidla do 30. júna prísluného kalendárneho roka. Výberové konanie je skonèené dòom
vyhlásenia jeho výsledkov.

(5) Spoloèníci sú oprávnení na vzájomné zastupovanie vo svojich notárskych úradoch. To neplatí, ak ide
o pozastavenie alebo preruenie výkonu notárskeho
úradu alebo zbavenie notárskeho úradu jedného zo
spoloèníkov..

(4) Do výberového konania sa môe prihlási kadý
obèan èlenského tátu Európskej únie alebo iného
zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom
priestore, ktorý spåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 1.
(5) Vetci úèastníci výberového konania majú rovné
postavenie. Výberové konanie sa uskutoèòuje v súlade
so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou
osobitným predpisom.1e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1e znie:

1e) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov..

12. V poznámke pod èiarou k odkazu 2a sa citácia
Zákon Slovenskej národnej rady è. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov a vypúa sa
citácia Zákon Slovenskej národnej rady è. 129/1991
Zb. o komerèných právnikoch v znení neskorích predpisov.
13. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Notár na výkon svojej èinnosti musí ma technické a programové vybavenie na prepojenie notárskeho
úradu, do ktorého bol vymenovaný, s Centrálnym informaèným systémom komory..
14. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vzájomným preloením notárov; výkon notárskeho
úradu zaniká v notárskom úrade, z ktorého je notár
preloený..
15. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak bol notár odvolaný pod¾a odseku 2 písm. a)
a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo preruené pod¾a § 93 ods. 4 a zároveò spåòa podmienky na
vymenovanie za notára pod¾a § 11 ods. 1, môe ho minister opätovne vymenova za notára najskôr po uplynutí troch rokov odo dòa jeho odvolania..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
16. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Sídlom notára je sídlo notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný; spravidla je ním sídlo súdu
prvého stupòa, v ktorého obvode bol notársky úrad
zriadený. Iné sídlo v rámci tohto obvodu si notár môe
zvoli len so súhlasom komory..
17. V § 16 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Notári, ktorí boli vymenovaní do notárskych úradov so sídlom v obvode toho istého súdu prvého stupòa, môu na základe písomnej zmluvy vykonáva svoje

18. § 16 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pri zastupovaní sa spoloèník podpisuje svojím
menom a priezviskom, pouíva svoju úradnú peèiatku
a uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje..
19. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1) Výkon notárskeho úradu sa preruuje dòom, keï
sa notár ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zluèite¾ná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupite¾stva a poslanca zastupite¾stva vyieho územného celku. Preruenie výkonu
notárskeho úradu oznámi notár bezodkladne komore
a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) V oznámení pod¾a odseku 1 notár uvedie dôvod
preruenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dåku. K oznámeniu notár priloí aj doklady
preukazujúce, e sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3) Notár, ktorému bol preruený výkon notárskeho
úradu, môe vo výkone notárskeho úradu pokraèova
a po uplynutí doby výkonu verejnej funkcie. Skutoènos, e notár môe znovu zaèa vykonáva notársky
úrad, oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30
dní pred skonèením výkonu verejnej funkcie. Ak to
vzh¾adom na okolnosti skonèenia výkonu verejnej
funkcie nie je moné, oznámi notár, e môe pokraèova vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu
bezodkladne.
(4) Poèas preruenia výkonu notárskeho úradu zastupuje notára zástupca pod¾a § 17.
(5) Preruenie výkonu notárskeho úradu nebráni zaèatiu a pokraèovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti notárovi..
20. § 17 a 19 vrátane nadpisov znejú:
Zástupca notára
§ 17
(1) Ak notár nevykonáva alebo nebude môc vykonáva notársky úrad viac ako 30 dní z dôvodu choroby,
èerpania dovolenky alebo z iných ványch dôvodov
a nie je zastúpený alebo nebude zastúpený spoloèníkom (§ 16 ods. 4 a 6) alebo notárskym kandidátom
(§ 25), komora ustanoví notárovi zástupcu a zároveò
urèí výku podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára.
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(2) Notár informuje komoru o dôvodoch pod¾a odseku 1 a podá návrh na ustanovenie zástupcu bez zbytoèného odkladu.
(3) Komora ustanoví notárovi zástupcu bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa dozvie o dôvodoch pre zastupovanie pod¾a odseku 1, a uvedie zaèiatok a predpokladanú dobu zastupovania.
(4) Komora ustanoví notárovi zástupcu aj vtedy, ak
ide o pozastavenie alebo preruenie výkonu notárskeho úradu.
(5) Odmena zastupovanému notárovi nepatrí, ak
má preruený výkon notárskeho úradu z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon notárskeho úradu.
(6) Komora ustanoví notárovi iného zástupcu, ak
ustanovený zástupca poiada o uvo¾nenie z funkcie zástupcu alebo ak o to poiada zastupovaný notár.
(7) Ak zastupovanie trvá, nemôe zastupovaný notár vykonáva notársku èinnos.
(8) Zastupovaný notár oznámi komore zánik dôvodov, pre ktoré zastupovanie vzniklo.
(9) Zastupovanie konèí
a) dòom, ktorý urèí komora na základe oznámenia
pod¾a odseku 8,
b) smrou zastupovaného notára alebo jeho vyhlásením za màtveho.
(10) Komora ustanoví zástupcu z notárov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupòa.
§ 18
(1) Zástupca notára vykonáva úkony, ktoré neznesú
odklad.
(2) Notárske listiny zástupca notára podpisuje svojím menom a priezviskom a súèasne uvedie meno
a priezvisko notára, ktorého zastupuje.
(3) Zástupca notára pouíva pri zastupovaní svoju
úradnú peèiatku.
§ 19
Náhradník notára
(1) Po zániku výkonu notárskeho úradu ustanoví komora náhradníka notára. Za náhradníka notára môe
by ustanovený len notár.
(2) Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä zabezpeèi ukonèenie spisov, vydanie notárskych úschov
a uloenie notárskych registrov, spisov a peèiatok do
notárskeho archívu (§ 86).
(3) Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím menom a priezviskom a súèasne uvedie meno
a priezvisko notára, ktorého výkon notárskeho úradu
zanikol.
(4) Náhradníkovi notára patrí za úkony spojené so
zánikom výkonu notárskeho úradu odmena vo výke
urèenej komorou. Odmena sa vypláca z prostriedkov
komory..
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21. V § 20 ods. 1 sa za slová zamestnanec notára
vkladajú slová v pracovnom pomere.
22. § 22 znie:
§ 22
Koncipienta môe notár písomne poveri vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej èinnosti, okrem spísania a podpísania notárskej
zápisnice a vydania a podpísania osvedèenia o dedièstve a európskeho osvedèenia o dedièstve, ako aj vykonávaním èinnosti pod¾a § 5..
23. V § 23 ods. 2 sa slovo zamestnaný nahrádza
slovami v pracovnom pomere.
24. V § 24 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Na základe písomnej iadosti notára zapíe komora do dvoch mesiacov odo dòa jej doruèenia do zoznamu notárskych kandidátov (ïalej len kandidát)
toho, kto
a) vykonal právnu prax v dåke troch rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
b) zloil notársku skúku,
c) súhlasí so zápisom do zoznamu kandidátov,
d) spåòa podmienky ustanovené v § 21 ods. 1.
(2) Vykonanie notárskej skúky musí by umonené
kadému, kto spåòa podmienky uvedené v odseku 1
písm. a) a v § 21 ods. 1. Notársku skúku mono opakova dvakrát, najskôr po uplynutí jedného roka od konania predchádzajúcej notárskej skúky. Podrobnosti
o konaní notárskej skúky ustanoví interný predpis
komory.
(3) Komora vykoná zápis pod¾a odseku 1 a oznámi
deò vykonania zápisu kandidátovi a notárovi, u ktorého je kandidát v pracovnom pomere..
25. § 25 znie:
§ 25
(1) Kandidáta môe notár písomne poveri vykonávaním vetkých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej
èinnosti, ako aj vykonávaním èinnosti pod¾a § 5.
(2) Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súèasne uvedie meno a priezvisko
notára, ktorý ho poveril. Za úkony kandidáta vykonané
na základe poverenia notára zodpovedá notár..
26. V § 26 ods. 2 sa slovo zamestnaný nahrádza
slovami v pracovnom pomere.
27. V § 27 ods. 1 sa slová v pracovnom pomere nahrádzajú slovami v pracovnoprávnom vzahu.
28. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Zamestnanca môe notár písomne poveri vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej èinnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice, zápisnice o úschove a vydania
a podpísania osvedèenia o dedièstve a európskeho
osvedèenia o dedièstve, ako aj vykonávaním èinnosti
pod¾a § 5..
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29. V § 29 ods. 4 sa na konci tretej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa slová a iné notárske
registre. a v iestej vete sa slová Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nahrádzajú slovom
ministerstvo.
30. § 29 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na úèely tohto zákona pod¾a osobitného
predpisu.2da) Komora môe zverejòova osobné údaje na
úèely výkonu notárskeho úradu, výkonu praxe kandidáta a výkonu praxe koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(11) Komora je oprávnená získava a spracúva
osobné údaje nevyhnutné na úèely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosiè informácií bez súhlasu
dotknutej osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2da znie:

2da) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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na prípady, ak ide o poskytnutie veobecnej informácie
oprávnenému orgánu (§ 82) o tom, e úkon bol alebo
nebol vykonaný, ak ide o zákonom uloenú povinnos
oznámi alebo prekazi spáchanie trestného èinu alebo
ak ide o podanie vysvetlenia alebo výpoveï v disciplinárnom konaní pod¾a § 91..
41. V § 39 ods. 5 sa slová pracovného pomeru nahrádzajú slovami pracovnoprávneho vzahu.
42. V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Zbavi
notára povinnosti zachováva mlèanlivos mono aj po
zániku výkonu notárskeho úradu..
43. V § 42 odsek 2 znie:
(2) Dátum spísania notárskej listiny, èíselné údaje
týkajúce sa lehôt a èíselné údaje vyjadrujúce peòanú
sumu sa v notárskej listine vypisujú slovami..
44. § 43 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Opravu notárskej listiny vydanej notárom, ktorého výkon notárskeho úradu u zanikol, vykoná notár
urèený prezídiom komory alebo náhradník notára
(§ 19)..

31. V § 31 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú slová
a poriadok vedenia notárskych registrov.

45. V § 47 písm. a) sa slovo spísania nahrádza slovom podpísania.

32. § 32 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) kto dosiahol vek 67 rokov k 31. decembru kalendárneho roka..

46. V § 47 písmeno c) znie:
c) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, ak
je pridelené, a trvalé bydlisko úèastníka, ak je ním
fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo
úèastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda
jazyk úèastníka,.

33. V § 34 odsek 3 znie:
(3) Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojèlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloenie jej senátov upraví disciplinárny
poriadok..
34. § 36 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely výkonu
notárskeho úradu pod¾a osobitného predpisu.2da)
(6) Notár je oprávnený získava a spracúva osobné
údaje nevyhnutné na úèely výkonu notárskeho úradu
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiè informácií bez súhlasu dotknutej osoby..
35. V § 37 ods. 1 sa nad slovom osoba a v § 50 sa
nad slovom blízke odkaz 3) nahrádza odkazom 1d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
36. V § 37 sa vypúa odsek 2 a súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
37. V § 38 ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1 a za slovom úkonu sa vypúa slovo v.
38. V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slovo úèastník vkladajú slová alebo jeho právni nástupcovia.
39. V § 39 ods. 2 písmeno c) znie:
c) predseda okresného súdu, v obvode ktorého mal
notár sídlo, vo veciach èinnosti notára ako súdneho
komisára v konaní o dedièstve na úèely trestného
konania..
40. V § 39 odsek 4 znie:
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos sa nevzahuje

47. V § 47 písm. i) sa slovo tlmoèníkov nahrádza
slovami osoby, ktorá ovláda jazyk úèastníka.
48. Doterají text § 47 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak sa notárska zápisnica spisuje s úèastníkom,
ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravos
podpisu splnomocnite¾a musí by úradne osvedèená;
úradné osvedèenie pravosti podpisu sa nevyaduje, ak
je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice..
49. V § 48 ods. 1 sa slovo tlmoèníkov nahrádza slovami osobu, ktorá ovláda jazyk úèastníka.
50. V § 48 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak preukáe, e pokodený úèastník úkonu vedel o skutoènosti, ktorá bola príèinou vzniku kody..
51. V § 50 sa slovo maloletí nahrádza slovami osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
52. V § 51 ods. 2 prvej vete sa slovo úèastník nahrádza slovami je úèastník hluchý alebo nemý a.
53. § 53 znie:
§ 53
(1) Ak úèastník, svedok úkonu alebo dôverník neov-

Èiastka 76

Zbierka zákonov è. 267/2015

láda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje
(§ 41), notár priberie osobu, ktorá tento jazyk a jazyk,
akým hovorí úèastník, svedok úkonu alebo dôverník,
ovláda; táto osoba musí spåòa náleitosti spôsobilého
svedka (§ 50).
(2) Ak notár alebo jeho zamestnanec ovláda jazyk,
akým hovorí úèastník, svedok úkonu alebo dôverník,
mono upusti od pribratia osoby pod¾a odseku 1.
(3) V závere notárskej zápisnice notár uvedie doloku
o tom, e úèastníkovi bol obsah notárskej zápisnice
pretlmoèený a e úèastník zápisnicu schva¾uje. Osoba,
ktorá ovláda jazyk, akým hovorí úèastník, pripojí svoj
podpis na notársku zápisnicu.
(4) Odmenu osoby, ktorá bola pribratá pod¾a odseku 1, a náhradu jej hotových výdavkov hradí úèastník..
54. V § 54 sa za slová listinu o vydedení vkladá èiarka a slová vyhlásenie o vo¾be práva pod¾a osobitného
predpisu4a) a za slová odvolanie týchto úkonov sa
vkladajú slová (ïalej len závet).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Èl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedièských veciach a o zavedení európskeho osvedèenia
o dedièstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012)..

55. V § 54 druhej vete sa slovo spísania nahrádza
slovom podpísania.
56. § 55 sa vypúa.
57. V § 56 ods. 3 sa slová § 46 a 55 nahrádzajú slovami § 46 a 54.
58. V § 57 ods. 1 sa slovo tlmoèníkom nahrádza slovom prekladate¾om.
59. V § 57 ods. 2 druhá veta znie:
Osvedèenie listín, ktoré majú by pouité v cudzine,
vykonáva len notár alebo kandidát..
60. V § 58 ods. 2 písmeno b) znie:
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, ak
je pridelené, a trvalé bydlisko úèastníka,.
61. V § 58 ods. 2 písm. e) sa slovo deò nahrádza slovom dátum.
62. V § 58 odsek 5 znie:
(5) Osvedèovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú by pouité v cudzine, vykonáva len notár alebo
kandidát..
63. Nadpis pod § 60 znie: Osvedèenie o proteste
zmenky a eku.
64. V § 63 sa slová Notárska zápisnica musí obsahova nahrádzajú slovami Osvedèenie vyhlásenia o vydraní musí okrem veobecných náleitostí notárskej
zápisnice (§ 47) obsahova.
65. V § 63 písm. a) prvom bode sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pravos podpisu osôb na vyjadrení musí by úradne osvedèená,.
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66. V § 63 písm. a) druhom bode sa slová nemá
k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady nahrádzajú slovami
vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené
záujmy.
67. V § 63 písm. a) treom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: ak ide o nehnute¾nosti mimo zastavaného
územia obce,.
68. Doterají text § 63 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 4, ktoré znejú:
(2) Úèastník nemôe urobi vyhlásenie pod¾a odseku 1 v zastúpení.
(3) Ak obec vo svojom vyjadrení pod¾a odseku 1
písm. a) druhého bodu dotknuté záujmy neoznaèí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doruèenia iadosti o vyjadrenie, má sa zato, e záujmy obce nie sú dotknuté.
(4) Ak sa právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. a)
tretieho bodu nevyjadrí do troch mesiacov od doruèenia iadosti o vyjadrenie, má sa zato, e nemá výhrady..
69. V tvrtej èasti tvrtý diel znie:
TVRTÝ DIEL
KONANIE VO VECIACH ÚSCHOV
§ 65
(1) V konaniach vo veciach úschov notár na iados
zloite¾a prijme do úschovy
a) závet,
b) inú listinu, listinný cenný papier (ïalej len listina),
c) peniaze.
(2) Notár prijme do úschovy listinu, aby s òou nakladal pod¾a
a) príkazu zloite¾a alebo
b) dohody uzavretej medzi zloite¾om a príjemcom.
(3) Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal pod¾a
a) príkazu zloite¾a,
b) dohody uzavretej medzi zloite¾om a príjemcom alebo
c) osobitného predpisu.6ba)
(4) V konaniach vo veciach úschov notár spíe zápisnicu o úschove so zloite¾om; zápisnicu spíe aj s príjemcom, ak o to zloite¾ alebo príjemca poiada.
(5) Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zloite¾om a s predmetom úschovy sa má naklada pod¾a dohody uzatvorenej medzi zloite¾om a príjemcom, pravos podpisu príjemcu na tejto dohode musí by úradne
osvedèená.
(6) Poèas trvania úschovy notár môe naklada
s predmetom úschovy len spôsobom zabezpeèujúcim
splnenie úèelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokoji nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.6bb)
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§ 66
Úschova závetu
(1) Zápisnica o úschove závetu musí okrem náleitostí pod¾a § 47 obsahova
a) oznaèenie miesta a èasu prijatia závetu,
b) údaj, o aký závet ide,
c) údaj o tom, e závet bol notárom prijatý do úschovy,
d) údaj o vykonanom pouèení o formálnych a obsahových náleitostiach závetu,
e) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania
závetu.
(2) Notár spíe zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu na
základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávòuje na zloenie závetu do úschovy. Pravos podpisu splnomocnite¾a musí by úradne osvedèená; úradné
osvedèenie pravosti podpisu sa nevyaduje, ak je splnomocnencom advokát. Prijatie závetu do úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom
registri závetov.
(3) Notár vydá závet z úschovy len pod¾a osobitného
predpisu.6bc) O vydaní závetu z úschovy pod¾a osobitného predpisu6bc) notár spíe úradný záznam o zistení stavu a obsahu závetu. Vydanie závetu z úschovy notár
bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.
(4) Notár vráti závet z úschovy len závetcovi alebo
splnomocnenému zástupcovi závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávòuje na prevzatie závetu z úschovy. Pravos podpisu splnomocnite¾a
musí by úradne osvedèená; úradné osvedèenie pravosti podpisu sa nevyaduje, ak je splnomocnencom
advokát. O vrátení závetu z úschovy závetcovi alebo
splnomocnenému zástupcovi závetcu notár spíe úradný záznam, ktorý musí obsahova miesto, dátum a èas
vrátenia závetu z úschovy. V úradnom zázname musí
závetca alebo splnomocnený zástupca závetcu potvrdi
prevzatie závetu svojím podpisom. Vrátenie závetu
z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom
centrálnom registri závetov.
§ 67
Úschova listiny
(1) Zápisnica o úschove listiny musí okrem náleitostí pod¾a § 47 obsahova
a) oznaèenie miesta a èasu prijatia listiny,
b) popis listiny v rozsahu umoòujúcom jej urèenie,
c) údaj o tom, e listina bola notárom prijatá do úschovy,
d) príkaz zloite¾a alebo dohodu uzavretú medzi zloite¾om a príjemcom o tom, po splnení akých podmienok notár vydá listinu príjemcovi alebo vráti zloite¾ovi.
(2) Ak zloite¾ vyhlási, e sa vzdáva dispozièného práva naklada s listinou, ktorá je predmetom úschovy,
nakladá s takouto listinou notár.
(3) Notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvede-
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ných v zápisnici o úschove. O vydaní listiny z úschovy
notár spíe úradný záznam, ktorý musí obsahova údaj
o tom, e boli splnené podmienky na vydanie listiny príjemcovi a e notár listinu príjemcovi vydal. Ak je príjemca prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.
(4) Notár vráti listinu z úschovy zloite¾ovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vrátení listiny z úschovy
notár spíe úradný záznam, ktorý musí obsahova údaj
o tom, e boli splnené podmienky na vrátenie listiny
zloite¾ovi a e notár listinu zloite¾ovi vrátil. Ak je zloite¾ prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.
(5) Vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy
notár bezodkladne oznámi zloite¾ovi aj príjemcovi.
§ 68
Úschova peòazí
(1) Zápisnica o úschove peòazí musí okrem náleitostí pod¾a § 47 obsahova
a) údaj o výke peòanej sumy a menovej jednotke peòazí, ktoré majú by predmetom úschovy,
b) údaj o tom, e peniaze boli zloite¾om zloené na úèet
notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj
o tom, e peniaze majú by v urèenej lehote zloite¾om zloené na úèet notára,
c) oznaèenie banky alebo poboèky zahraniènej banky,
názov úètu a èíslo úètu notára, na ktorom budú prijaté peniaze uloené,
d) oznaèenie úèelu úschovy uvedeného zloite¾om,
e) príkaz zloite¾a alebo dohodu uzavretú medzi zloite¾om a príjemcom, ako má notár naloi s peniazmi,
ktoré sú predmetom úschovy,
f) vyhlásenie zloite¾a, e sa vzdáva dispozièného práva naklada s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy,
g) oznaèenie banky alebo poboèky zahraniènej banky,
názov úètu a èíslo úètu zloite¾a a príjemcu, na ktorý
budú peniaze notárom vydané príjemcovi alebo vrátené zloite¾ovi.
(2) Ak v èase spísania zápisnice o úschove peniaze
ete nie sú zloené na úète notára, notár vydá potvrdenie o prijatí peòazí do úschovy bezodkladne po ich zloení na jeho úèet.
(3) Pri nakladaní s peniazmi, ktoré sú predmetom
úschovy, je notár povinný postupova pod¾a príkazu
zloite¾a alebo dohody uzavretej medzi zloite¾om a príjemcom o tom, ako má notár naloi s peniazmi, ktoré
sú predmetom úschovy.
(4) Ak boli peniaze prijaté do úschovy pod¾a osobitného predpisu,6ba) notár vyh¾adá v registri záloných práv,
v katastri nehnute¾ností alebo v osobitnom registri
ostatných záloných verite¾ov, ktorým oznámi, e sú
u neho zloené peniaze v úschove. Notár postupuje pri
vydaní peòazí z úschovy pod¾a osobitného predpisu.6ba)
(5) Notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peòazí príjemcovi uvedených v zápisnici o úschove. O splnení
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podmienok a vydaní peòazí z úschovy spíe notár do
spisu úradný záznam. Na poiadanie notár vydá príjemcovi alebo zloite¾ovi potvrdenie, ktoré musí obsahova údaj o tom, e boli splnené podmienky na vydanie peòazí príjemcovi a e notár peniaze príjemcovi
vydal, údaj o výke peòanej sumy a menovej jednotke,
ktorá bola vydaná z úschovy, oznaèenie banky alebo
poboèky zahraniènej banky, názov úètu a èíslo úètu
príjemcu, na ktorý boli peniaze z úschovy vydané.
(6) Notár vráti peniaze z úschovy zloite¾ovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peòazí uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vrátení peòazí z úschovy spíe notár do spisu úradný
záznam. Na poiadanie notár vydá zloite¾ovi potvrdenie, ktoré musí obsahova údaj o tom, e nastali podmienky na vrátenie peòazí zloite¾ovi a e notár peniaze
zloite¾ovi vrátil, údaj o výke peòanej sumy a menovej
jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, oznaèenie banky alebo poboèky zahraniènej banky, názov úètu a èíslo
úètu zloite¾a, na ktorý boli peniaze z úschovy vrátené.
(7) Vydanie peòazí alebo vrátenie peòazí z úschovy
notár bezodkladne oznámi zloite¾ovi aj príjemcovi.
(8) Ak sa notárovi z dôvodov, ktoré nezapríèinil a ktoré nemohol ovplyvni, nepodarí naloi s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy pod¾a odseku 5 a 6, do desiatich rokov odo dòa splnenia podmienky na ich vydanie
príjemcovi alebo vrátenie zloite¾ovi, zloí prijaté peniaze do úschovy súdu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6ba a 6bc znejú:

6ba) Napríklad § 151ma ods. 5 Obèianskeho zákonníka, § 14 a 32
zákona è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
6bb
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 7/2005 Z. z.
o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6bc
) § 175d Obèianskeho súdneho poriadku..

70. § 69 a 73 sa vypúajú.
71. V § 73b sa pod § 73b vkladá nadpis, ktorý znie:
Notársky centrálny register
urèených právnických osôb.
72. V § 73c odsek 1 znie:
(1) Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov
alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré
notár prijal do úschovy..
73. V § 73i ods. 2 sa slová Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
nahrádzajú slovom ministerstvo.
74. V § 73k ods. 2 sa slovo spísania nahrádza slovom podpísania.
75. § 77 znie:
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§ 77
Osvedèený odpis notárskej zápisnice môe vyda
kadý notár z Notárskeho centrálneho registra listín..
76. § 78 sa vypúa.
77. § 81 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Oprávnené osoby a oprávnené orgány uvedené
v § 82 môu nazera aj do registrov za podmienok upravujúcich nazeranie do spisov. O nazretí do registrov sa
urobí záznam..
78. § 83 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Spisy týkajúce sa èinnosti pod¾a § 5 mono zapoièa len so súhlasom úèastníka..
79. V § 84 ods. 1 sa slová pomocný súdny orgán nahrádzajú slovami súdny komisár.
80. V § 85 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová alebo na inom bezpeènom mieste..
81. V § 85 sa vypúa odsek 3.
82. V § 86 odsek 1 znie:
(1) V notárskom archíve sa uschovávajú spisy, registre a úradné peèiatky notárov, ktorých výkon notárskeho úradu zanikol..
83. V § 87 ods. 1 prvá veta znie:
Po zruení notárskeho úradu a zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná peèiatka notára odovzdávajú príslunému súdu prvého stupòa; to
neplatí, ak výkon notárskeho úradu zanikol pod¾a § 14
ods. 1 písm. e) alebo ak bol notár vymenovaný do iného
notárskeho úradu (§ 10)..
84. § 89 znie:
§ 89
(1) tátny doh¾ad nad èinnosou notárov pod¾a § 3
ods. 1 a komory vykonáva ministerstvo.
(2) Komora vykonáva doh¾ad nad èinnosou notárov
pod¾a § 3 ods. 1 a nad vedením notárskych úradov. Doh¾ad sa vykonáva najmä vybavovaním saností pod¾a
osobitného predpisu6c) a kontrolou spisov, listín, predmetu úschov a registrov. Prísluný orgán komory uloí
notárovi povinnos v primeranej lehote odstráni zistené nedostatky.
(3) Sanosti na notárov vybavuje komora. Sanosti
na komoru vybavuje ministerstvo.
(4) Pri výkone tátneho doh¾adu pod¾a odseku 1 a doh¾adu pod¾a odseku 2 je notár povinný umoni vstup
do priestorov notárskeho úradu na úèel vykonania
kontroly a poskytnú potrebné informácie a podklady..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c znie:

6c) Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach v znení zákona
è. 289/2012 Z. z..

85. V § 91 odsek 1 znie:
(1) Disciplinárnym previnením je zavinené závané
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alebo opätovné poruenie povinností pri výkone èinnosti notára vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) zavinené závané alebo opätovné poruenie iných povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
z Etického kódexu notára, z interného predpisu komory alebo uznesenia komory, správanie, ktorým sa závaným alebo opätovným spôsobom narúa dôstojnos
a vános notárskej profesie a pokraèovanie vo výkone èinnosti, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom èinnosti
notára. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieahy v dedièskom konaní alebo disciplinárnom konaní, a tie nerepektovanie právoplatne uloeného disciplinárneho
opatrenia..

(6) Tomu, kto sauje postup disciplinárneho konania, najmä tým, e sa bez závaných dôvodov nedostaví
na výzvu disciplinárnej komisie, ruí napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odoprie vypoveda ako svedok, poda vysvetlenie, predloi
listinu, môe disciplinárna komisia uloi poriadkovú
pokutu do výky 200 eur, a to aj opakovane..

86. V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Za disciplinárne previnenie mono uloi disciplinárne opatrenie..

94. § 93 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Disciplinárne konanie sa preruuje, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho
úradu pod¾a § 14 ods. 2 písm. a); v disciplinárnom konaní sa pokraèuje, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie notára.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
87. V § 91 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová
na dobu najmenej dvoch mesiacov a najviac 24 mesiacov.
88. V § 91 ods. 4 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3 a slovo zastupova sa nahrádza slovami výkonu poverenia.
89. V § 91 ods. 5 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.
90. V § 92 druhá veta znie: Notár alebo kandidát si
môe v disciplinárnom konaní zvoli obhajcu z radov
advokátov alebo notárov..
91. Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:
§ 92a
(1) Kadý je povinný poda disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia na preverenie návrhu na zaèatie
disciplinárneho konania; podanie vysvetlenia je oprávnený odoprie ten, kto by ním spôsobil nebezpeèenstvo
trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.1d)
(2) Kto je povinný v disciplinárnom konaní vypoveda
ako svedok, musí vypoveda pravdivo a nesmie niè zamlèa.
(3) Svedok môe odoprie výpoveï, ak by svojou výpoveïou sprístupnil utajovanú skutoènos, bankové
tajomstvo, daòové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo poruil zákonom výslovne uloenú alebo uznanú povinnos mlèanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti
zbavil prísluný orgán alebo ten, v záujme koho túto
povinnos má.
(4) Výpoveï môe odoprie aj ten, kto by òou spôsobil
nebezpeèenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej
osobe.1d)
(5) Disciplinárna komisia pouèí svedka pred výsluchom o monosti odoprie výpoveï a o jeho povinnosti
vypoveda pravdivo a niè nezamlèa a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.

92. V § 93 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
prostredníctvom svojich senátov.
93. V § 93 ods. 3 druhá veta znie: Opravný prostriedok sa podáva komore. a na konci sa pripája táto veta:
O opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má notár sídlo..

(5) Ak je disciplinárne konanie preruené, lehoty
pod¾a tohto zákona neplynú..
95. V § 95 odsek 2 znie:
(2) Notár je pred vykonaním úkonu notárskej èinnosti
povinný informova úèastníka o predpokladanej výke
jeho odmeny, inak mu odmena nepatrí. To neplatí, ak je
potrebné úkon notárskej èinnosti vykona bezodkladne..
96. Názov ôsmej èasti znie:
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
97. Za názov ôsmej èasti sa vkladá § 97a, ktorý znie:
§ 97a
Podrobnosti o správe notárskeho úradu, o úprave listín a ich podpisovaní, o tvorbe a obehu spisov a ich vyraïovaní upraví kancelársky poriadok, ktorý vydá ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom..
98. Za § 100d sa vkladá § 100e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100e
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. decembra 2015
Notár, ktorého pracovnoprávne vzahy so zamestnancami vznikli pred 1. decembrom 2015 a nespåòajú
podmienky pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných
od 1. decembra 2015, uvedie tieto pracovnoprávne
vzahy do súladu s podmienkami pod¾a ustanovení
tohto zákona úèinných od 1. decembra 2015 do 31. januára 2016..
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
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è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 22/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014, zákona
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 353/2014 Z. z., zákona è. 73/2015 Z. z., zákona
è. 78/2015 Z. z., zákona è. 131/2015 Z. z., zákona
è. 175/2015 Z. z. a zákona è. 176/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 175zca sa vkladajú § 175zcb a 175zcg, ktoré
vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
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o iadosti o vydanie európskeho osvedèenia o dedièstve
notára spôsobom pod¾a § 175za.
§ 175zcc
(1) Ak notár na základe iadosti vydá európske
osvedèenie o dedièstve, zaregistruje ho v Notárskom
centrálnom registri listín.
(2) Ak nie sú splnené podmienky na vydanie európskeho osvedèenia o dedièstve, notár o tom bezodkladne
upovedomí iadate¾a. V upovedomení uvedie dôvody
nevydania európskeho osvedèenia o dedièstve.
§ 175zcd
(1) Osoba oprávnená pod¾a osobitného predpisu
môe navrhnú, aby súd urèil, e vydané európske
osvedèenie o dedièstve nezodpovedá skutoènosti.
(2) Osoba oprávnená pod¾a osobitného predpisu
môe navrhnú, aby súd urèil, e odmietnutie vyda európske osvedèenie o dedièstve bolo nedôvodné.
§ 175zce
Notár upovedomí osoby oprávnené pod¾a osobitného
predpisu o
a) oprave, zmene alebo odvolaní európskeho osvedèenia o dedièstve,
b) pozastavení úèinkov európskeho osvedèenia o dedièstve,
c) nevyhovení iadosti o opravu, zmenu, odvolanie alebo pozastavenie úèinkov európskeho osvedèenia
o dedièstve a o dôvodoch nevyhovenia.
§ 175zcf
(1) Osoba oprávnená pod¾a osobitného predpisu
môe navrhnú, aby súd urèil, e oprava, zmena alebo
odvolanie európskeho osvedèenia o dedièstve alebo pozastavenie jeho úèinkov je nedôvodné.
(2) Osoba oprávnená pod¾a osobitného predpisu
môe navrhnú, aby súd urèil, e nevyhovenie iadosti
o opravu, zmenu alebo odvolanie európskeho osvedèenia o dedièstve alebo o pozastavenie jeho úèinkov bolo
nedôvodné.
§ 175zcg

Európske osvedèenie o dedièstve

(1) O návrhoch pod¾a § 175zcd a 175zcf rozhoduje
súd uznesením. Odvolanie proti tomuto uzneseniu je
prípustné.

§ 175zcb

(2) Návrh pod¾a § 175zcd a 175zcf je opravným prostriedkom pod¾a osobitného predpisu..

Orgánom tátu pôvodu s právomocou vyda európske osvedèenie o dedièstve20a) je notár poverený súdom
na konanie o dedièstve. Po skonèení konania o dedièstve je ním notár, ktorý bol poverený na konanie o dedièstve. Ak takého notára niet, poverí súd na konanie

20a) Èl. 62 a 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných
listín v dedièských veciach a o zavedení európskeho osvedèenia o dedièstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012)..

Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:
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Èl. III

mi prekákami alebo nemoné, pouije sa slovenské
právo..

Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 234/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 48/1996
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 589/2003
Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z.,
zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

5. V § 62 uvádzacej vete sa za slová vyie overenie
vkladajú slová alebo apostil pod¾a osobitného
predpisu2).

1. V § 32 ods. 2 sa za slovo vecí vkladajú slová a európskych záleitostí Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo zahranièných vecí).
2. § 47 vrátane nadpisu znie:
§ 47
Vyòatie z právomoci slovenských súdov
(1) Z právomoci slovenských súdov sú vyòaté cudzie
táty vrátane ich majetku, ak cudzí tát neprejaví výslovný súhlas s výkonom ich právomoci.
(2) Vyòatie z právomoci slovenských súdov pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na èinnos alebo úkony cudzieho
tátu a na majetok cudzieho tátu v rozsahu, v ktorom
sa pod¾a medzinárodnej zmluvy alebo iných pravidiel
medzinárodného práva cudzí tát nemôe dovoláva
imunity.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Dohovor o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 213/2002 Z. z.)..

6. V § 65 sa slová ktoré je slovenským obèanom
nahrádzajú slovami ak diea alebo aspoò jeden z osvojite¾ov je slovenský obèan.
7. V § 67 odsek 1 znie:
(1) Cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených
v § 65 mono uzna len osobitným výrokom slovenského súdu..
8. V § 67 ods. 3 sa slová uzná sa tým, e sa naò prihliadne nahrádzajú slovami uzná ho slovenský orgán
tým, e naò prihliadne.
9. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 67a
Adaptácia

(3) Z právomoci slovenských súdov sú vyòaté osoby,
medzinárodné organizácie a intitúcie, ktoré pod¾a medzinárodných zmlúv, iných pravidiel medzinárodného
práva alebo slovenských právnych predpisov poívajú
v Slovenskej republike imunitu, a to v rozsahu, ktorý je
v nich uvedený.

(1) Ak cudzie rozhodnutie obsahuje vecné právo,
opatrenie alebo príkaz, ktoré nie sú známe v slovenskom právnom poriadku, toto vecné právo, opatrenie
alebo príkaz sa, ak je to potrebné a v rozsahu, v ktorom
je to moné, premení na vecné právo, opatrenie alebo
príkaz, ktoré je známe v slovenskom právnom poriadku
a ktoré je z h¾adiska sledovaného cie¾a a úèelu a úèinkov s ním spojených najbliie vecnému právu, opatreniu alebo príkazu v cudzom rozhodnutí.

(4) Ak vznikne pochybnos o tom, èi ide o vyòatie
z právomoci pod¾a odsekov 1, 2 alebo odseku 3, poiada
súd o stanovisko ministerstvo zahranièných vecí.

(2) Ak súd rozhoduje o uznaní alebo výkone cudzieho
rozhodnutia, vykoná premenu pod¾a odseku 1 v tomto
konaní.

(5) Doruèenie v prípadoch, v ktorých cudzí tát, osoba, medzinárodná organizácia èi intitúcia nie sú vyòaté z právomoci slovenských súdov, sprostredkuje ministerstvo zahranièných vecí. Ak nemono takto
doruèi, súd ustanoví opatrovníka na prijímanie písomností, prípadne na obhájenie práv..

(3) Ak nie je moné premenu vykona postupom pod¾a
odseku 2, rozhodne súd o premene na návrh osoby, ktorá má na veci právny záujem, v samostatnom konaní. Na
konanie o premene sa primerane pouijú ustanovenia
o konaní o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia
osobitným výrokom okrem § 68c ods. 2 písm. b) a c)
a § 68e. Súd rozhoduje aj bez výsluchu úèastníkov a nariadenia pojednávania. Návrh doruèí ostatným úèastníkom a spolu s rozhodnutím o premene.

3. V § 51 ods. 2 písmeno b) znie:
b) ide o obèana èlenského tátu Európskej únie alebo
osobu, ktorá má v takom táte bydlisko, alebo ak
navrhovate¾ preukáe, e v táte, ktorého je prísluníkom, sa v podobných prípadoch od slovenského
obèana zábezpeka neiada;.
4. V § 53 odsek 1 znie:
(1) Na zistenie cudzieho práva justièný orgán urobí
vetky potrebné opatrenia vrátane zabezpeèenia obsahu cudzieho práva vlastnými prostriedkami, zo veobecne dostupných zdrojov, uloením povinnosti
úèastníkom konania alebo vyiadaním informácie od
ministerstva spravodlivosti. Ak sa v primeranej lehote
nepodarí obsah cudzieho práva zisti alebo je zistenie
obsahu cudzieho práva spojené s ako prekonate¾ný-

(4) Ak premenu pod¾a odseku 1 nie je moné vykona,
v tejto èasti sa cudziemu rozhodnutiu právne úèinky
nepriznajú..
10. § 68 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Úèastníci nemajú právo na náhradu trov konania o uznanie cudzieho rozhodnutia. Oprávnený z cudzieho rozhodnutia môe náhradu trov spojených
s uznaním cudzieho rozhodnutia uplatni vo vykonávacom konaní alebo v exekuènom konaní..
11. V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a ak nie je taký súd, na
konanie je prísluný Okresný súd Trnava..
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12. Za § 68i sa vkladá § 68j, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 68j
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. decembra 2015
Konania zaèaté pred 1. decembrom 2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 1. decembra 2015..
13. Slová Ministerstvo zahranièných vecí vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ministerstvo zahranièných vecí v príslunom
tvare.
Èl. IV
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
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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., zákona
è. 297/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona 125/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z., zákona
è. 357/2013 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z. a zákona è. 253/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov èasti I Poplatky
vyberané v obèianskom súdnom konaní poloke 18d
sa za slovo rozhodnutí vkladajú slová alebo z návrhu
na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo
príkazu.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2015.
Èl. II stráca úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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268
ZÁKON
z 1. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona è. 471/2009
Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona è. 83/2010 Z. z.,
zákona è. 490/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona è. 360/2013 Z. z. a zákona
è. 218/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúajú slová a nie je dôvod na
zamietnutie iadosti pod¾a § 4c ods. 5.
2. V § 4c ods. 1 sa vypúa písmeno d).
3. V § 4c ods. 4 sa za slovami písm. a) a c) vypúa
èiarka a slová ktorý podal iados o registráciu pre daò
pod¾a § 4 ods. 1,.
4. V § 4c sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
5. V § 4c ods. 8 sa slová 1 a 4 a 6 a 8 nahrádzajú
slovami 1 a 7.
6. V § 5 ods. 1 písm. b), § 55a ods. 2 písm. c) druhom
bode a § 56 ods. 2 písm. c) druhom bode sa vypúajú
slová s intaláciou alebo montáou.
7. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) sluby pod¾a § 16 ods. 14 a je identifikovaná pre
uplatòovanie osobitnej úpravy pre tieto sluby
v inom èlenskom táte alebo uplatòuje osobitnú
úpravu pod¾a § 68a..
8. V § 6a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a
to do 30 dní odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.
9. V § 24 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: hodnota spracovate¾ských operácií sa do základu dane nezahrnie, ak sú
tieto spracovate¾ské operácie slubami s miestom dodania v tuzemsku pod¾a § 15 ods. 1..
10. V § 39 ods. 1 písm. k) sa vypúajú slová správcovskou spoloènosou, dôchodkovou správcovskou

spoloènosou a doplnkovou dôchodkovou spoloènosou.
11. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorích predpisov..

12. V § 42 sa za slová § 49 ods. 3 vkladajú slová
a bez monosti úpravy odpoèítanej dane pod¾a § 54
vzahujúcej sa na dodaný tovar.
13. V § 45 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: z èlenského tátu iného ako je èlenský tát
identifikácie prvého odberate¾a do èlenského tátu
druhého odberate¾a.
14. V § 45 ods. 3 sa za slovom uvedie vypúa èiarka a slová e ide o trojstranný obchod sa nahrádzajú
slovami slovnú informáciu prenesenie daòovej povinnosti.
15. V § 49 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová tvrtá
veta, ktorá znie: Pomer pouitia hmotného majetku
a sluieb na podnikanie a na iný úèel ako na podnikanie platite¾ urèí pod¾a výky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby pouívania
hmotného majetku a sluieb na podnikanie a na iný
úèel ako na podnikanie alebo pod¾a iného kritéria, pouitie ktorého objektívne odráa rozsah pouitia hmotného majetku a sluieb na podnikanie a na iný úèel ako
na podnikanie..
16. Doterají text § 49a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pomer pouitia investièného majetku pod¾a § 54
ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný úèel ako na
podnikanie platite¾ urèí pod¾a plochy nehnute¾nosti
pouívanej na podnikanie a na iný úèel ako na podnikanie, doby pouívania investièného majetku pod¾a
§ 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný úèel ako
na podnikanie alebo pod¾a iného kritéria, pouitie ktorého objektívne odráa rozsah pouitia investièného
majetku pod¾a § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie
a na iný úèel ako na podnikanie..
17. V § 53 ods. 2 prvej vete sa za slová § 25 vkladajú
slová alebo § 68d ods. 8 a v druhej vete sa za slová
doklad o oprave základu dane vkladajú slová a ak sa
oprava základu dane vykoná pod¾a § 68d ods. 8, oprava
odpoèítanej dane sa vykoná v tom zdaòovacom období,
v ktorom platite¾ zaplatil, a to vo výke zodpovedajúcej
sume, ktorú zaplatil.
18. V § 54 ods. 7 prvej vete sa za slová s uplatnením
dane vkladajú slová alebo s oslobodením od dane
s monosou odpoèítania dane a v druhej vete sa za
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slová s oslobodením od dane vkladajú slová bez monosti odpoèítania dane.
19. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý znie:
§ 54c
(1) Ak platite¾ nadobudol investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 od platite¾a pod¾a § 68d ods. 2 a uplatòuje odpoèítanie dane a po skonèení kalendárneho
roka, v ktorom zaèalo plynú obdobie na úpravu odpoèítanej dane pod¾a § 54 alebo § 54a, je povinný pri odpoèítaní dane a prípadnom vysporiadaní pomerného
odpoèítania dane zoh¾adni zmenu alebo zmeny úèelu
pouitia investièného majetku a zmenu alebo zmeny
rozsahu pouitia investièného majetku, ak k týmto
zmenám dolo v období od zaèiatku plynutia obdobia
na úpravu odpoèítanej dane do konca kalendárneho
roka, v ktorom uplatòuje odpoèítanie dane.
(2) Na úèely úpravy odpoèítanej dane pod¾a § 54 alebo § 54a vykonávanej platite¾om, ktorý nadobudol investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 od platite¾a pod¾a § 68d ods. 2, a vykonávanej platite¾om pod¾a § 68d
ods. 2 sa skratkou DV vo vzorci uvedenom v prílohe è. 1
rozumie daò vzahujúca sa na obstarávaciu cenu investièného majetku alebo vlastné náklady investièného
majetku vo výke zodpovedajúcej sume, ktorú tento
platite¾ zaplatil..
20. V § 55 ods. 1 prvá veta znie: Zdanite¾ná osoba,
ktorá sa stala platite¾om, môe odpoèíta daò viaucu
sa k tovarom a slubám, ktoré nadobudla alebo prijala
ako zdanite¾ná osoba pred dòom, keï sa stala platite¾om, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daòových výdavkov pod¾a osobitného
predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich
kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platite¾om.
a v poslednej vete sa slovo majetok nahrádza slovami
tovary a sluby.
21. § 55c sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak sa po podaní iadosti o vrátenie dane zníi základ dane a daò za dodanie tovaru alebo sluby, je iadate¾ povinný vráti sumu dane, o vrátenie ktorej iadal. Vrátenie dane iadate¾ vykoná v iadosti o vrátenie
dane za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane. Ak iadate¾ za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, nepodáva
iados o vrátenie dane, je povinný oznámi elektronickými prostriedkami Daòovému úradu Bratislava najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhotovený
doklad o oprave základu dane a dane, e dostal doklad
o oprave základu dane a dane. Spolu s oznámením iadate¾ predloí elektronickými prostriedkami doklad
o oprave základu dane a dane. Daòový úrad Bratislava
oznámi iadate¾ovi rozhodnutie o vrátení vrátenej
dane. iadate¾ je povinný vráti daò do 30 dní od oznámenia rozhodnutia..
22. V § 55d ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ju nemono poui pod¾a osobitného predpisu.27bd).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 27bd znie:

27bd) § 79 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V § 55d ods. 12 sa za slová Na úèely vkladajú
slová § 55c ods. 6 a.
24. V § 57 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) iados o vrátenie dane môe poda zahranièná
osoba z tretieho tátu aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma dane, ktorej vrátenie iada, je najmenej
1 000 eur, a ak taká iados bola podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej vrátenie iada za
druhý kalendárny polrok, je najmenej 50 eur. iados
o vrátenie dane za kalendárny polrok sa podáva najneskôr v lehote pod¾a odseku 1.
(3) iados o vrátenie dane za druhý kalendárny polrok sa môe vzahova aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do iadosti za prvý kalendárny polrok a týkajú sa transakcií, ktoré sa
uskutoènili poèas obdobia prísluného kalendárneho
roka..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
25. § 58 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak sa po podaní iadosti o vrátenie dane zníi základ dane a daò za dodanie tovaru alebo sluby, je zahranièná osoba z tretieho tátu povinná vráti sumu
dane, o vrátenie ktorej iadala. Zahranièná osoba z tretieho tátu je povinná oznámi Daòovému úradu Bratislava, e dostala doklad o oprave základu dane a dane,
a to najneskôr do 60 dní odo dòa, keï tento doklad dostala. Spolu s oznámením zahranièná osoba z tretieho
tátu predloí doklad o oprave základu dane a dane.
Daòový úrad Bratislava vydá zahraniènej osobe z tretieho tátu rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Zahranièná osoba z tretieho tátu je povinná vráti daò do
30 dní od doruèenia rozhodnutia..
26. V § 64 ods. 2 písm. b) sa vypúa slovo písomné.
27. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu
nad paragrafom znie:
Osobitná úprava uplatòovania dane
§ 64a
Na miesto dodania sluby, vznik daòovej povinnosti,
základ dane, opravu základu dane, prepoèet cudzej
meny na eurá, odpoèítanie dane, pomerné odpoèítanie
dane, opravu odpoèítanej dane, obsah faktúry, zdaòovacie obdobie, splatnos dane a postup pri úprave odpoèítanej dane sa vzahujú § 15, 19, 22, 25, 26, 49, 50,
53, 55, 74, 77, 78 a príloha è. 1, ak ustanovenia § 65 a
68d o uplatòovaní osobitných úprav neustanovujú
inak..
28. Nadpis nad § 65 sa vypúa.
29. § 65 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Platite¾, ktorý uplatòuje osobitnú úpravu
uplatòovania dane pod¾a odsekov 1 a 7, nesmie vo
faktúre o predaji sluieb cestovného ruchu uvies
samostatne sumu dane..
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30. Za § 68c sa vkladá § 68d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

platil dodávate¾ovi. Ak platite¾ zaplatil len èas protihodnoty, odpoèítanie dane môe uplatni len pomerne
pod¾a výky sumy, ktorú zaplatil.

§ 68d

(8) Ak po skonèení zdaòovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daòová povinnos, nastane skutoènos pod¾a
§ 25 ods. 1, ktorá má za následok zníenie vzniknutej
daòovej povinnosti, platite¾ pod¾a odseku 2 uvedie opravu základu dane a dane v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu
vrátenej platby. Ak sa opravou základu dane zvýi základ dane, platite¾ pod¾a odseku 2 uvedie opravu základu dane a dane v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej
platby.

Osobitná úprava uplatòovania dane na základe
prijatia platby za dodanie tovaru alebo sluby
(1) Platite¾ registrovaný pod¾a § 4 sa môe rozhodnú
pre uplatòovanie osobitnej úpravy pod¾a odsekov 3
a 13, ak
a) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat
100 000 eur a odôvodnene predpokladá, e v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat
100 000 eur a
b) na platite¾a nebol vyhlásený konkurz alebo platite¾
nevstúpil do likvidácie.
(2) Platite¾, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1
a ktorý sa rozhodol uplatòova osobitnú úpravu pod¾a
odsekov 3 a 13, uplatòuje túto úpravu od prvého dòa
zdaòovacieho obdobia. Dátum zaèatia uplatòovania
osobitnej úpravy platite¾ písomne oznámi daòovému
úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom zaèal uplatòova osobitnú úpravu.
(3) Osobitná úprava sa vzahuje na odplatné dodania
tovarov a sluieb v tuzemsku, pri ktorých je platite¾ povinný plati daò pod¾a § 69 ods. 1, okrem dodania tovarov a sluieb pod¾a § 43 a 47.
(4) Daòová povinnos pri uplatòovaní osobitnej
úpravy vzniká dòom prijatia platby za tovar alebo slubu, ktoré sú alebo majú by dodané, a to z prijatej platby. Faktúra vyhotovená platite¾om pod¾a odseku 2 okrem faktúry pod¾a § 74 ods. 3 písm. a) a c), ktorá je
vyhotovená oproti prijatiu platby, musí obsahova aj
zrete¾nú a èitate¾nú slovnú informáciu daò sa uplatòuje na základe prijatia platby. Ak platite¾ takú slovnú
informáciu na faktúre neuvedie, daòová povinnos
vznikne pod¾a § 19. Platite¾ nesmie opravi pôvodnú
faktúru doplnením slovnej informácie daò sa uplatòuje na základe prijatia platby.
(5) Právo odpoèíta daò z tovarov a sluieb, ktorú voèi
platite¾ovi pod¾a odseku 2 uplatnil iný platite¾, vzniká
dòom zaplatenia za tovar alebo slubu platite¾om pod¾a
odseku 2 dodávate¾ovi. Ak platite¾ pod¾a odseku 2 zaplatí len èas protihodnoty za tovar alebo slubu, právo
odpoèíta daò vzniká pomerne pod¾a výky sumy, ktorú zaplatil.
(6) Ak platite¾ pod¾a odseku 2 uplatòuje odpoèítanie
dane pri investiènom majetku uvedenom v § 54 ods. 2
a po skonèení kalendárneho roka, v ktorom zaèalo plynú obdobie na úpravu odpoèítanej dane pod¾a § 54
alebo § 54a, je povinný pri odpoèítaní dane a prípadnom vysporiadaní pomerného odpoèítania dane zoh¾adni zmenu alebo zmeny úèelu pouitia investièného majetku a zmenu alebo zmeny rozsahu pouitia
investièného majetku, ak k týmto zmenám dolo v období od zaèiatku plynutia obdobia na úpravu odpoèítanej dane do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatòuje odpoèítanie dane.
(7) Odpoèítanie dane pod¾a § 55 môe platite¾ pod¾a
odseku 2 uplatni pri tovaroch a slubách, za ktoré za-

(9) Platite¾ pod¾a odseku 2 má právo opravi odpoèítanú daò pri zvýení základu dane, a to v tom zdaòovacom období, v ktorom zaplatil dodávate¾ovi a vo výke
zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.
(10) Platite¾ pod¾a odseku 2 sa môe rozhodnú pre
skonèenie uplatòovania osobitnej úpravy. Uplatòovanie osobitnej úpravy je platite¾ povinný skonèi posledným dòom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daòovému úradu.
(11) Platite¾ je povinný skonèi uplatòovanie osobitnej úpravy, ak
a) v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat
100 000 eur, a to posledným dòom zdaòovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,
b) sa stane èlenom skupiny, a to dòom, ktorý predchádza dòu, keï sa stal èlenom skupiny,
c) je naòho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dòom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,
d) sa zruuje bez likvidácie, a to dòom, ktorý predchádza dòu jeho zániku,
e) je fyzickou osobou pokraèujúcou v ivnosti po úmrtí
platite¾a pod¾a § 83, a to posledným dòom posledného zdaòovacieho obdobia, v ktorom sa skonèí konanie o dedièstve,
f) nastane skutoènos na zmenu registrácie pre daò
pod¾a § 6a ods. 2, a to dòom, ktorý predchádza dòu,
keï táto skutoènos nastala.
(12) Dátum skonèenia uplatòovania osobitnej úpravy pod¾a odseku 11 platite¾ alebo jeho právny nástupca
písomne oznámi daòovému úradu najneskôr do piatich
dní od skonèenia zdaòovacieho obdobia, v ktorom
uplatòovanie osobitnej úpravy skonèil.
(13) Posledným dòom zdaòovacieho obdobia, v ktorom platite¾ skonèil uplatòovanie osobitnej úpravy,
a dòom, uplynutím ktorého prestala by právnická osoba alebo fyzická osoba platite¾om pod¾a § 81 ods. 5,
vzniká daòová povinnos z dodania tovarov a sluieb za
obdobie uplatòovania osobitnej úpravy, ktorá by bola
vznikla, ak by nebol uplatòoval osobitnú úpravu, okrem daòovej povinnosti, ktorá vznikla za zdaòovacie
obdobia, v ktorých uplatòoval osobitnú úpravu. V tomto zdaòovacom období platite¾ môe odpoèíta daò z tovarov a sluieb, pri ktorých by bolo vzniklo právo odpoèíta daò v období uplatòovania osobitnej úpravy, ak
by nebol uplatòoval osobitnú úpravu, okrem dane, ktorú u odpoèítal.
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(14) Daòový úrad uloí pokutu do výky 10 000 eur,
ak
a) platite¾ uplatòuje osobitnú úpravu a nesplnil podmienky pod¾a odseku 1,
b) platite¾ pokraèuje v uplatòovaní osobitnej úpravy po
dni, ktorým bol povinný skonèi uplatòovanie osobitnej úpravy pod¾a odseku 10 alebo odseku 11,
c) platite¾ pod¾a odseku 2 na faktúre neuvedie slovnú
informáciu pod¾a odseku 4.
(15) Pri urèení výky pokuty pod¾a odseku 14 prihliadne daòový úrad na závanos a dåku trvania protiprávneho stavu.
(16) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky zverejní na portáli Finanènej správy Slovenskej republiky
zoznam platite¾ov, ktorí písomne oznámili zaèatie
uplatòovania osobitnej úpravy, platite¾ov, ktorí písomne oznámili skonèenie uplatòovania osobitnej úpravy,
a platite¾ov, ktorí uplatòovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daò bola zruená.
(17) Oznámenie pod¾a odsekov 2, 10 a 12 sa podáva
na tlaèive, ktorého vzor zverejní Finanèné riadite¾stvo
Slovenskej republiky na portáli Finanènej správy Slovenskej republiky..
31. V § 69 ods. 2 sa slová dodanom s intaláciou alebo montáou nahrádzajú slovami okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja.
32. V § 69 sa odsek 12 dopåòa písmenom j), ktoré
znie:
j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby
alebo jej èasti pod¾a § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria
do sekcie F osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s intaláciou alebo montáou, ak intalácia alebo
montá patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28db znie:

28db) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1209/2014 z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 451/2008, ktorým sa zavádza nová tatistická klasifikácia produktov pod¾a èinností (CPA) a ktorým sa zruuje
nariadenie Rady (EHS) è. 3696/93..

33. § 69 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Platite¾, ktorý vykonáva aj èinnosti, ktoré nie sú
predmetom dane pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b), sa povauje za príjemcu plnení v postavení
platite¾a pre vetky plnenia pod¾a odseku 12 písm. a), c)
a e) a j), ktoré sú dodané iným platite¾om..
34. V § 73 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
platba prijatá.
35. V § 78 ods. 9 poslednej vete sa slová vykoná kontrolu nahrádzajú slovami zaène daòovú kontrolu do
30 dní od podania daòového priznania.
36. V § 78a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak
za dané zdaòovacie obdobie je celková suma odpoèítanej dane zo zjednoduených faktúr 3 000 eur a viac, je
platite¾ povinný uvies osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpoèítanej dane v èlenení pod¾a jednotlivých dodávate¾ov to-
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varov a sluieb s uvedením ich identifikaèného èísla pre
daò..
37. V § 79 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak platite¾ovi vznikne nadmerný odpoèet v poslednom zdaòovacom období, v ktorom prestal by platite¾om, nadmerný odpoèet daòový úrad
vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za toto zdaòovacie obdobie..
38. V § 79 ods. 2 písm. c) sa èíslo 12 nahrádza èíslom 6 a na konci sa pripájajú tieto slová: v súhrne
viac ako 1 000 eur.
39. V § 79 ods. 6 poslednej vete sa slová iestich
a iesteho nahrádzajú slovami troch a tretieho.
40. V § 82 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: proti rozhodnutiu o zruení registrácie nie je moné poda odvolanie..
41. Za § 85kc sa vkladá § 85kd, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 85kd
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Ustanovenia § 4 ods. 3 a § 4c v znení úèinnom do
31. decembra 2015 sa pouijú na iadosti o registráciu
pre daò podané pod¾a § 4 ods. 2 do 31. decembra 2015.
(2) Ustanovenie § 79 ods. 2 písm. c) v znení úèinnom
od 1. januára 2016 sa prvýkrát pouije na zdaòovacie
obdobie, ktorým je december 2015.
(3) Lehota pod¾a § 79 ods. 6 v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa vzahuje na nadmerné odpoèty uplatnené najskôr za zdaòovacie obdobie, ktorým je január
2016..
42. V prílohe è. 7 sa na zaèiatku vkladajú èíselné
kódy Spoloèného colného sadzobníka 0201 - Mäso
z hovädzích zvierat, èerstvé alebo chladené okrem
mäsa z divých hovädzích zvierat poloky 0102, ex
0203 - Mäso zo svíò, èerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z domácich svíò, èerstvé alebo chladené, ex
0204 Mäso z oviec alebo kôz, èerstvé, chladené alebo
mrazené len mäso z oviec alebo kôz, èerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz, ex 0207 - Mäso
a jedlé droby, z hydiny poloky 0105, èerstvé, chladené
alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, èerstvé alebo chladené, ex 0208 - Ostatné mäso
a jedlé mäsové droby, èerstvé, chladené alebo mrazené
- len mäso a jedlé droby z domácich králikov, èerstvé
alebo chladené, ex 0301- ivé ryby - len sladkovodné
ryby okrem ozdobných rýb poloky 0301 11 00, ex
0302 - Ryby, èerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé
a ostatného rybieho mäsa poloky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb poloky 0301 11 00,
ex 0304 - Rybie filé a ostatné rybie mäso (tie mleté),
èerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tie mleté) zo sladkovodných rýb okrem
ozdobných rýb poloky 0301 11 00, èerstvé alebo chladené, ex 0401 - Mlieko a smotana nezahustené ani
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neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len
mlieko, 0405 10 - Maslo, ex 1905 90 30 - Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v suine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len èerstvý chlieb pod¾a
osobitného predpisu.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
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2) § 2 písm. c) a i) vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I bodu 36, ktorý nadobúda úèinnos 1. apríla
2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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269
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
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. 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
è. 176/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 sa dopåòa citáciou, ktorá znie: Èl. 95a nariadenia Komisie (ES)
è. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
è. 479/2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, pokia¾ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení..
2. V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenami au) a aw),
ktoré znejú:
au) Slovenskej obchodnej inpekcii na úèely plnenia
jej úloh pod¾a osobitného predpisu,19l)
av) Protimonopolnému úradu na úèely plnenia úloh
v oblasti ochrany hospodárskej súae,19m),
aw) subjektom, ktorí na základe verejného obstarávania19n) poskytujú finanènej správe sluby v oblasti informaèných technológií, na úèely vytvárania, správy a rozvoja informaèných systémov
finanènej správy..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19l, 19m a 19n znejú:
19l) Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19m
) Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Rady (ES) è. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súae stanovených v èlánkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8,
zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.

19n

) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. § 13 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Na podanie osoby pod¾a § 14 ods. 1, ktoré nebolo doruèené finanènej správe elektronickými prostriedkami spôsobom pod¾a odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzahujú primerane, okrem podania pod¾a § 14 ods. 3. .
4. § 14 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na podanie, ktoré má predpísanú truktúrovanú
formu pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu20a) a ktoré osoba pod¾a odseku 1 doruèila inak ako
elektronickými prostriedkami spôsobom pod¾a § 13
ods. 5, sa neprihliada..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 106/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 609/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických
nápojov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 361/2014 Z. z. v znení zákona è. 253/2015 Z. z..

5. V § 16 odsek 9 znie:
(9) Dodatoèné daòové priznanie nemono poda za
zdaòovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daòová kontrola po uplynutí 15 dní odo dòa spísania zápisnice o zaèatí daòovej kontroly, doruèenia oznámenia o daòovej
kontrole, doruèenia oznámenia o rozírení daòovej kontroly na iné zdaòovacie obdobie, ktorého by sa dodatoèné daòové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo
dòa doruèenia oznámenia o rozírení daòovej kontroly
o inú daò, ktorej by sa dodatoèné daòové priznanie týkalo, a do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie
konanie nezaène (§ 68 ods. 1), dodatoèné daòové priznanie nemono poda do dòa ukonèenia daòovej kontroly..
6. V § 20 ods. 2 posledná veta znie: Správca dane,
ktorým je colný úrad, môe takú osobu predvies daòovému úradu alebo colnému úradu sám..
7. V § 26 ods. 3 uvádzacia veta znie: Poskytovatelia
platobných sluieb23a) sú povinní oznámi.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 2 ods. 3 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 394/2011 Z. z..
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8. Poznámky pod èiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

24) Napríklad § 37 ods. 4 zákona è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona è. 623/2004
Z. z., § 90 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2009 Z. z.
25
) Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona è. 483/2001
Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. V § 26 ods. 8 sa za slovo odosielate¾och, vkladajú slová údaje o zásielkach doruèovaných na dobierku,.
10. V § 26 odsek 9 znie:
(9) Podniky27aa) sú povinné za podmienok uvedených v osobitnom predpise27ab) poskytnú na úèely
správy daní správcovi dane na jeho iados údaje
úèastníkov27ac) a prevádzkové údaje.27ad).
Poznámky pod èiarou k odkazom 27aa a 27ad znejú:
27aa) § 5 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27ab
) § 63 zákona è. 351/2011 Z. z.
27ac
) § 56 ods. 3 zákona è. 351/2011 Z. z.
27ad
) § 57 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z..

11. V § 26 ods. 10 sa za slová Vydavatelia tlaèe
vkladá èiarka a slová a poskytovatelia internetových
sluieb sa nahrádzajú slovami prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori
a dritelia domén a slová podávate¾a inzerátu uverejneného pod znaèkou sa nahrádzajú slovami zadávate¾a inzerátu, uívate¾a internetových sluieb a iné
údaje potrebné na úèely správy daní.
12. V § 32 ods. 8 sa vypúajú slová a ministerstvo.
13. V § 33 ods. 3 sa vypúajú slová a ministerstvom.
14. V § 33 odsek 4 znie:
(4) Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb uverejní
finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle..
15. V § 46 ods. 1 sa slová výkone daòovej kontroly
nahrádzajú slovami daòovej kontrole.
16. V § 46 ods. 10 sa vypúa slovo kalendárnych.
17. V § 52 ods. 1 písmeno a) znie:
a) daòových dlníkov pod¾a stavu k poslednému dòu
kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výka daòových nedoplatkov presiahla 170 eur,.
18. V § 52 odsek 4 znie:
(4) Finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle
zverejòuje zoznam pod¾a odseku 1 písm. a) do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy
pod¾a odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku beného
roka. Zoznamy pod¾a odseku 2 zverejòuje obec v prvom
polroku beného roka na svojom webovom sídle alebo
na mieste obvyklom na oznamovanie informácií..
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zverejòuje aktualizovaný zoznam platite¾ov, ktorí oznámili zaèatie a skonèenie uplatòovania osobitnej úpravy
pod¾a osobitného predpisu.37ad) V zozname sa uvedie
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo
miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu,
alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
a jej sídlo, identifikaèné èíslo organizácie, identifikaèné
èíslo pre daò platite¾a dane z pridanej hodnoty, dátum
zaèatia a dátum skonèenia uplatòovania osobitnej
úpravy a zdaòovacie obdobie, v ktorom uplatòovanie
osobitnej úpravy skonèilo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37ad znie:

37ad) § 68d ods. 17 zákona è. 222/2004 Z. z. v znení zákona
è. 268/2015 Z. z..

21. V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slovo odpoètu vkladá èiarka a slová a spotrebnej dane pod¾a § 79 ods. 7
a 8 sa nahrádzajú slovami spotrebnej dane a dane
z pridanej hodnoty pod¾a § 79 ods. 7 a 9.
22. V § 67 ods. 10 sa slovo doruèenia nahrádza slovami nadobudnutia právoplatnosti.
23. V § 72 ods. 2 sa vypúajú slová písomne alebo
ústne do zápisnice u správcu dane alebo.
24. V § 72 ods. 5 sa slová a 9 nahrádzajú slovami
a 10.
25. V § 79 ods. 2 sa za slová odseku 1 vkladajú slová alebo uplatni postup pod¾a odseku 9 alebo odseku 10 a vypúajú sa slová daòovú poh¾adávku alebo.
26. V § 79 ods. 7 sa za slovo odpoèet vkladá èiarka
a slová daò z pridanej hodnoty uplatnenú pod¾a osobitného predpisu44aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 44aa znie:

44aa) § 78 ods. 6 zákona è. 222/2004 Z. z..

27. V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9
a 11, ktoré znejú:
(9) Na daò z pridanej hodnoty, ktorej vrátenie bolo
priznané rozhodnutím správcu dane pod¾a osobitného
predpisu,44b) sa primerane vzahujú odseky 1 a 5; ak
túto daò nemono poui pod¾a odseku 1, pouije sa na
úhradu poh¾adávky èlenského tátu pod¾a osobitného
predpisu.44c)
(10) Ak daòový preplatok, nadmerný odpoèet, daò
z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daò nemono poui pod¾a odseku 1, mono ju poui na úhradu poh¾adávky èlenského tátu pod¾a osobitného predpisu.44d)
(11) Pouitie daòového preplatku, nadmerného odpoètu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane
pod¾a odsekov 1 a 8 a 10 sa povauje za ich vrátenie..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 12.
Poznámky pod èiarou k odkazom 44b a 44d znejú:

19. V poznámke pod èiarou k odkazu 37ac sa slová
ods. 6 nahrádzajú slovami ods. 7.

44b) § 55d ods. 1, 5 a 7 zákona è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
44c
) § 9b ods. 1 zákona è. 466/2009 Z. z. v znení zákona
è. 269/2015 Z. z.
44d
) § 8 ods. 2 zákona è. 466/2009 Z. z. v znení zákona
è. 531/2011 Z. z..

20. § 52 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle

28. V § 82 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ak je iný dôvod na jeho zmenu alebo zruenie.
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29. V § 84 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak zastavil konanie z dôvodu, e poruèite¾
nezanechal majetok a v písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo dòom urèeným v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom pod¾a
§ 160 ods. 3,.
30. V § 87 ods. 4 sa slová a 9 nahrádzajú slovami
a 10.
31. V § 155 ods. 1 písm. f) uvádzacia veta znie: vo
výke trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky roène zo sumy.
32. V § 155 ods. 1 písmeno g) znie:
g) vo výke základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky roène z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní a sumou uvedenou v daòovom priznaní za správny delikt pod¾a
§ 154 ods. 1 písm. i),.
33. V § 155 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) vo výke dvojnásobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky roène z rozdielu medzi
sumou uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní
a sumou uvedenou v daòovom priznaní za správny
delikt pod¾a § 154 ods. 1 písm. i), ak daòový subjekt
podá dodatoèné daòové priznanie v lehote pod¾a
§ 16 ods. 9 po spísaní zápisnice o zaèatí daòovej
kontroly, doruèení oznámenia o daòovej kontrole,
doruèení oznámenia o rozírení daòovej kontroly na
iné zdaòovacie obdobie alebo po doruèení oznámenia o rozírení daòovej kontroly o inú daò..
34. V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pokuta pod¾a odseku 1 písm. f) a h) sa poèíta za
kadý deò odo dòa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daòového priznania alebo po dni splatnosti dane a do dòa podania dodatoèného daòového
priznania alebo do uplynutia lehoty uvedenej v § 16
ods. 9 na podanie dodatoèného daòového priznania po
spísaní zápisnice o zaèatí daòovej kontroly, doruèení
oznámenia o daòovej kontrole, doruèení oznámenia
o rozírení daòovej kontroly na iné zdaòovacie obdobie
alebo po doruèení oznámenia o rozírení daòovej kontroly o inú daò, alebo do dòa doruèenia oznámenia
o urèovaní dane pod¾a pomôcok nie menej ako 1 % z vyrubenej sumy najviac vak vo výke vyrubenej sumy..
Doterajie odseky 2 a 14 sa oznaèujú ako odseky 3
a 15.
35. V § 155 odsek 5 znie:
(5) Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch pod¾a odseku 1
písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloí vo výke 10 %
roène zo sumy pod¾a odseku 1 písm. f). Ak dvojnásobok
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
v prípade pod¾a odseku 1 písm. h) nedosiahne 7 %, pokuta sa uloí vo výke 7 % roène z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatoènom daòovom priznaní a sumou uvedenou v daòovom priznaní pod¾a odseku 1
písm. h). Ak základná úroková sadzba Európskej cen-
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trálnej banky v prípade pod¾a odseku 1 písm. g) nedosiahne 3 %, pokuta sa uloí vo výke 3 % roène z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatoènom daòovom
priznaní a sumou uvedenou v daòovom priznaní pod¾a
odseku 1 písm. g)..
36. V § 155 ods. 6 a 10 sa za slová písm. g) vkladajú slová alebo písm. h).
37. Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 155a
Úhrnná pokuta
(1) Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho
deliktu pod¾a tohto zákona, ak ide o správny delikt, za
ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výku mono urèi
v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je
oprávnený uloi pokutu, ak je to úèelné a moné, uloí
úhrnnú pokutu pod¾a toho ustanovenia, ktoré sa vzahuje na správny delikt s najvyou hornou hranicou
sadzby pokuty; ak sú za také viaceré správne delikty
horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta
sa uloí pod¾a toho ustanovenia, ktoré sa vzahuje na
jeden z nich. Úhrnná pokuta sa uloí najmenej vo výke
najvyej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za
správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa
dopustil.
(2) Uloenie úhrnnej pokuty spôsobom pod¾a odseku 1 sa uplatní primerane pri uloení pokút za správne
delikty, ktoré sú poruením osobitného predpisu.92ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 92ba znie:

92ba) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 98/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 289/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

38. V § 160 ods. 3 sa vypúajú slová pod¾a § 84.
39. Slovo banka vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahrádza slovami
poskytovatelia platobných sluieb v príslunom tvare.
40. V § 165b ods. 3 sa za slová § 56 sa postupuje
vkladá slovo najskôr a na konci sa pripájajú tieto slová: vo vzahu k jednotlivým druhom daní pod¾a oznámenia finanèného riadite¾stva uverejneného na jeho
webovom sídle.
41. Za § 165d sa vkladá § 165e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 165e
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
(1) Postup pod¾a § 79 v znení úèinnom od 1. januára
2016 sa pouije aj vtedy, ak iados o vymáhanie poh¾adávky pod¾a osobitného predpisu44d) bola príslunému
orgánu Slovenskej republiky doruèená do 31. decembra 2015.
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(2) Pod¾a § 155 v znení úèinnom do 31. decembra
2015 sa pri ukladaní pokuty postupuje, ak k podaniu
dodatoèného daòového priznania, doruèeniu oznámenia o urèovaní dane pod¾a pomôcok, spísaniu zápisnice
o zaèatí daòovej kontroly, doruèeniu oznámenia o daòovej kontrole, doruèeniu oznámenia o rozírení daòovej kontroly na iné zdaòovacie obdobie alebo k doruèeniu oznámenia o rozírení daòovej kontroly o inú daò
dolo do 31. decembra 2015..
Èl. II
Zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri
vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 531/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová vymáhaní poh¾adávky nahrádzajú slovami poskytovaní medzinárodnej pomoci
pod¾a tohto zákona.
2. V § 8 ods. 5 sa slová referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16)
v deò podpísania nahrádzajú slovami posledný referenèný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Èl. 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá vykonávania urèitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ïalích opatrení
(Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011)..

3. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:
§ 9b
(1) Ak prísluný orgán èlenského tátu v iadosti
o vymáhanie poh¾adávky uvedie informáciu, e dlník
iada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej
hodnoty pod¾a osobitného predpisu,24b) uplatní sa postup pod¾a osobitného predpisu.24c)
(2) Prísluný orgán Slovenskej republiky zale príslunému orgánu èlenského tátu iados o vymáhanie
poh¾adávky aj vtedy, ak má vedomos
a) o tom, e dlník iada o vrátenie dane z pridanej
hodnoty pod¾a osobitného predpisu24d) v èlenskom
táte, a
b) o existencii poh¾adávky pod¾a § 3 písm. a) prvého
bodu alebo druhého bodu.
(3) V iadosti pod¾a odseku 2 prísluný orgán Slovenskej republiky uvedie informáciu, e dlník iada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v èlenskom táte, prièom
splnenie podmienok pod¾a § 8 ods. 4 písm. a) sa nevyaduje..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24b a 24d znejú:

24b) § 55b zákona è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24c
) § 79 ods. 9 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 269/2015 Z. z.

24d
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) § 55f zákona è. 222/2004 Z. z. v znení zákona è. 471/2009
Z. z..

4. V § 11 ods. 1 sa slovo zamietne nahrádza slovami
môe zamietnu.
5. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Prísluný orgán Slovenskej republiky
a) môe zamietnu iados pod¾a § 8 a § 9b ods. 1, ak
celková suma poh¾adávky je niia ako 1 500 eur,
b) zamietne iados pod¾a § 6 a 8, § 9b ods. 1 alebo
§ 10, ak medzi dòom, keï sa poh¾adávka stala splatnou pod¾a právneho predpisu èlenského tátu,
a dòom, keï iados prísluného orgánu èlenského
tátu bola doruèená príslunému orgánu Slovenskej
republiky, uplynulo viac ako pä rokov..
6. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Na prepoèet sumy poh¾adávky Slovenskej republiky na menu zmluvného tátu, ktorá je iná ako mena
euro, sa pouije posledný referenèný výmenný kurz16)
zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred
dátumom odoslania iadosti o vymáhanie. Ak Úradný
vestník Európskej únie pre menu zmluvného tátu,
ktorá je iná ako mena euro, referenèný výmenný kurz
nezverejòuje, na tento prepoèet sa pouije referenèný
výmenný kurz urèený a vyhlásený Národnou bankou
Slovenska32) v deò podpísania iadosti pod¾a § 8..
7. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Postup pod¾a § 9b v znení úèinnom od 1. januára
2016 sa pouije aj vtedy, ak iados o vymáhanie poh¾adávky bola príslunému orgánu Slovenskej republiky
doruèená do 31. decembra 2015 a v tejto iadosti bola
uvedená informácia, e dlník iada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty pod¾a osobitného
predpisu.24b).
Èl. III
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 241/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 128/2014 Z. z. a nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 139/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slovami vnútorného poriadku slovo a nahrádza èiarkou a za slová bezpeènosti tátu sa vkladajú slová a správy daní a v druhej
vete sa za slovami bezpeènosti tátu slovo a nahrádza èiarkou a za slová obrany tátu sa vkladajú slová
a správy daní.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42 sa dopåòa citáciami, ktoré znejú:
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Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích prepisov.
Zákon 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..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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270
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 256/2014 Z. z.
o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia
liehu a o oznamovaní a zverejòovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 53
ods. 12 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 256/2014 Z. z. o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia liehu a o oznamovaní a zverejòovaní údajov o týchto
kontrolných známkach sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa slová nalepené na spotrebite¾ské

balenie nahrádzajú slovami pouité na oznaèenie
spotrebite¾ských balení.
2. V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
a kontrolné známky na spotrebite¾ské balenia liehu sa
lepia mimo daòového územia a najneskôr do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie liehu, ak sa kontrolné známky
na spotrebite¾ské balenia liehu lepia na daòovom území.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2015.

Peter Kaimír v. r.
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271
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 255/2014 Z. z. o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejòovaní údajov
o týchto kontrolných známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9b
ods. 13 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov ustanovuje:

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a

Èl. I

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016

Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 255/2014 Z. z. o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejòovaní údajov o týchto kontrolných známkach sa mení
a dopåòa takto:

Ustanovenie § 2 ods. 3 v znení úèinnom do konca
roka 2015 sa pouije pri oznamovaní údajov o pouitých kontrolných známkach na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia cigár a cigariek so znakom pre sadzbu
spotrebnej dane, ktorým je ve¾ké písmeno A,2) najneskôr do 29. februára 2016..

1. V § 2 ods. 3 sa slová s rovnakým poètom kusov
nahrádzajú slovami s rovnakou hmotnosou v gramoch.

2) § 44o ods. 12 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
identifikaèné èísla pouitých kontrolných známok.

Èl. II

3. V § 4 písm. c) a d) sa slová poèet kusov nahrádzajú slovami hmotnos v gramoch.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter Kaimír v. r.
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