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272
ZÁKON
z 22. septembra 2015
o registri právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriadenie a vedenie registra právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci (ïalej len register
právnických osôb),
b) zoznam údajov, ktoré sú v registri právnických osôb
vedené, a podmienky a postup pri zápise, zmene a
výmaze týchto údajov,
c) úlohy orgánov verejnej moci spojené so zapisovaním, zmenou a výmazom údajov v registri právnických osôb a s poskytovaním údajov z registra právnických osôb,
d) identifikaèné èíslo organizácie (ïalej len identifikaèné èíslo), spôsob jeho tvorby, urèovania a pride¾ovania,
e) vytvorenie generického registra a spôsob a podmienky jeho pouívania.
§2
Register právnických osôb
(1) Zriaïuje sa register právnických osôb. Register
právnických osôb je informaèným systémom verejnej
správy, ktorého správcom je tatistický úrad Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad).
(2) Do registra právnických osôb sa zapisujú údaje o
a) právnickej osobe,
b) fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
c) podniku zahraniènej osoby a o organizaènej zloke
podniku zahraniènej osoby,
d) orgáne verejnej moci,
e) odtepnom závode,
f) organizaènej zloke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou  podnikate¾om alebo
orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným
predpisom ustanovenej evidencie (ïalej len zapísaná organizaèná zloka).
(3) Povinná osoba pod¾a § 5 ods. 1 urèí, ktoré organizaèné zloky bez právnej subjektivity sa zapisujú do registra právnických osôb.
(4) Register právnických osôb obsahuje údaje pre
potreby orgánov verejnej moci o kadom, kto je v registri právnických osôb zapísaný.

(5) Údaje v registri právnických osôb sa povaujú za
úplné a zodpovedajúce skutoènosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na
údaje v registri právnických osôb, nemôe iná osoba
namieta, e tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutoènosti.
§3
Zapisované údaje
(1) Do registra právnických osôb sa o právnickej osobe zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov,
b) adresa sídla a adresa prevádzkarne, ak je odliná od
adresy sídla,
c) identifikaèné èíslo,
d) identifikaèné údaje o spoloèníkoch, èlenoch, akcionároch, zakladate¾och, zriaïovate¾och alebo iných
osobách s obdobným postavením v rozsahu
1. meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné èíslo, ak ide o fyzickú osobu, a
2. obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
e) výka základného imania alebo iného obdobného
majetku, ak ho právnická osoba vytvára, a rozsah
jeho splatenia,
f) hodnota podielu alebo vkladu osôb pod¾a písmena d)
do základného imania alebo hodnota iného obdobného majetku právnickej osoby,
g) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo prokuristom, alebo obchodné meno alebo názov, adresa
sídla a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá je
tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho
orgánu, a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby,
h) právna forma,
i) predmet èinnosti, úèel zriadenia, úlohy a ciele alebo
predmet podnikania,
j) dátum vzniku,
k) dátum zániku,
l) právny stav,
m) iné právne skutoènosti,
n) tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti,
o) tatistický kód intitucionálneho sektora,
p) oznaèenie evidencie ustanovenej pod¾a osobitného
predpisu (ïalej len evidencia), z ktorej boli údaje
do registra právnických osôb poskytnuté, a oznaèenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
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(2) Do registra právnických osôb sa o fyzickej osobe 
podnikate¾ovi zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno,
b) adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu èinnosti a adresa prevádzkarne, ak je odliná od adresy
miesta podnikania alebo adresy výkonu èinnosti,
c) identifikaèné èíslo,
d) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a,
e) právna forma podnikania,
f) predmet podnikania alebo predmet èinnosti,
g) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon èinnosti,
h) dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon èinnosti,
i) právny stav,
j) iné právne skutoènosti,
k) tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti,
l) tatistický kód intitucionálneho sektora,
m) oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra
právnických osôb poskytnuté, a oznaèenie povinnej
osoby, ktorá ich poskytla.
(3) Do registra právnických osôb sa o orgáne verejnej
moci zapisujú tieto údaje:
a) názov,
b) adresa sídla,
c) identifikaèné èíslo,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné èíslo vedúceho orgánu verejnej moci,
e) právna forma,
f) predmet èinnosti alebo oblas pôsobnosti,
g) dátum vzniku,
h) dátum zániku,
i) tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti,
j) tatistický kód intitucionálneho sektora,
k) oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra
právnických osôb poskytnuté, a oznaèenie povinnej
osoby, ktorá ich poskytla.
(4) Do registra právnických osôb sa o podniku zahraniènej osoby a o organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno,
b) adresa miesta èinnosti a adresa prevádzkarne, ak je
odliná od adresy miesta èinnosti,
c) identifikaèné èíslo,
d) identifikaèné údaje zriaïovate¾a v rozsahu
1. meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné èíslo, ak ide o fyzickú osobu, a
2. obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
e) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je vedúcim podniku zahraniènej osoby, vedúcim organizaènej zloky
podniku zahraniènej osoby alebo prokuristom,
a spôsob, akým koná v mene podniku zahraniènej
osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
f) právna forma,
g) predmet podnikania,
h) dátum zriadenia,
i) dátum zruenia,

j)
k)
l)
m)

Strana 2847

iné právne skutoènosti,
tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti,
tatistický kód intitucionálneho sektora,
oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra
právnických osôb poskytnuté, a oznaèenie povinnej
osoby, ktorá ich poskytla.

(5) Do registra právnických osôb sa o odtepnom závode a o zapísanej organizaènej zloke zapisujú tieto
údaje:
a) identifikaèné èíslo právnickej osoby, fyzickej osoby 
podnikate¾a alebo orgánu verejnej moci, ktoré odtepný závod alebo zapísanú organizaènú zloku
zriadili,
b) názov,
c) adresa sídla alebo adresa umiestnenia a adresa prevádzkarne, ak je odliná od adresy sídla alebo adresy umiestnenia,
d) identifikaèné èíslo,
e) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné èíslo vedúceho odtepného závodu alebo vedúceho zapísanej organizaènej zloky,
f) predmet èinnosti alebo predmet podnikania,
g) dátum zriadenia,
h) dátum zruenia,
i) tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti,
j) oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra
právnických osôb poskytnuté, a oznaèenie povinnej
osoby, ktorá ich poskytla,
k) ak ide o zapísanú organizaènú zloku, údaj o tom, èi
má právnu subjektivitu.
(6) Právnym stavom sa na úèely tohto zákona rozumejú údaje o
a) dátume vstupu do likvidácie a dátume skonèenia
likvidácie,
b) vyhlásení konkurzu a ukonèení konkurzného konania,
c) dátume povolenia retrukturalizácie alebo vyrovnania a dátume ich skonèenia,
d) zavedení nútenej správy a jej skonèení,
e) pozastavení alebo preruení výkonu èinnosti,
f) zruení právnickej osoby a dôvode jej zruenia,
g) rozhodnutí súdu o neplatnosti právnickej osoby.
(7) Inými právnymi skutoènosami sa na úèely tohto
zákona rozumejú údaje o
a) právnom titule zápisu, zmeny a výmazu zapísaných
údajov a o dátume ich zápisu, zmeny a výmazu, ako
aj ich úèinnosti,
b) èase, na aký sa právnická osoba zakladá,
c) mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia
a rodnom èísle fyzickej osoby alebo obchodnom
mene, sídle a identifikaènom èísle právnickej osoby,
ak bolo pridelené, ktorá je likvidátorom, s uvedením
spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dòa vzniku funkcie a dòa skonèenia funkcie; ak
je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú
osobu vykonáva pôsobnos likvidátora,
d) mene, priezvisku, znaèke správcu a adrese kancelárie fyzickej osoby, ktorá je správcom ustanoveným
v konkurznom konaní, retrukturalizaènom konaní
alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustano-
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vená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné
meno, znaèka správcu a adresa kancelárie,
e) mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia
a rodnom èísle fyzickej osoby alebo obchodnom
mene, sídle a identifikaènom èísle právnickej osoby,
ak bolo pridelené, ktorá je správcom na výkon nútenej správy, a jeho zástupcovi,
f) právnom nástupcovi v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia a rodné èíslo, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov, adresa sídla
a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu alebo
fyzickú osobu  podnikate¾a.
(8) Ak podnikate¾ vykonáva podnikanie pod¾a viacerých osobitných predpisov, zapisujú sa údaje o òom len
pod jedným identifikaèným èíslom.
Poskytovanie údajov
do registra právnických osôb
§4
(1) Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom
verejnej moci, nie je zriadená zákonom ani orgánom verejnej moci, je tatistickému úradu povinný poskytova
zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý
a) vedie evidenciu právnických osôb, do ktorej zápis je
podmienkou vzniku právnickej osoby,1) alebo
b) koná vo veci registrácie právnickej osoby alebo vedie
obdobné konanie, ak je podmienkou vzniku právnickej osoby registrácia alebo obdobné konanie a právnická osoba sa nezapisuje do evidencie.2)
(2) Ak ide o právnickú osobu, ktorá je orgánom verejnej moci,
a) je tatistickému úradu povinný poskytova zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu orgánov verejnej moci, alebo
b) tatistický úrad zapisované údaje získava pod¾a § 5
ods. 6 a § 10 ods. 3 alebo ods. 4, ak orgán verejnej
moci nie je v evidencii evidovaný.
(3) Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom
verejnej moci, ale je zriadená zákonom,
a) je tatistickému úradu povinný poskytova zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu takýchto právnických osôb, alebo
1
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b) tatistický úrad zapisované údaje získava pod¾a § 5
ods. 6 a § 10 ods. 3, ak takáto právnická osoba nie je
v evidencii evidovaná.
(4) Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom
verejnej moci, ale je zriadená orgánom verejnej moci, je
tatistickému úradu povinný poskytova zapisované
údaje
a) orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu takýchto
právnických osôb, alebo
b) orgán verejnej moci, ktorý je zriaïovate¾om tejto
právnickej osoby, ak takáto právnická osoba nie je
v evidencii evidovaná.
(5) Ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, je tatistickému úradu povinný poskytova zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý
a) vedie evidenciu fyzických osôb  podnikate¾ov, do
ktorej zápis je podmienkou vzniku oprávnenia na
podnikanie,3)
b) koná vo veci vydania oprávnenia na podnikanie fyzickej osobe, ak je podmienkou vzniku oprávnenia
na podnikanie jeho vydanie, a fyzická osoba  podnikate¾ sa nezapisuje do evidencie4) alebo
c) vydáva fyzickej osobe  podnikate¾ovi doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie podnikania, ktoré je podmienkou na podnikanie, ak podmienkou
vzniku oprávnenia na podnikanie takejto fyzickej
osoby  podnikate¾a nie je zápis do evidencie pod¾a
písmena a) ani vydanie oprávnenia pod¾a písmena b).
(6) Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou  podnikate¾om,
a) je tatistickému úradu povinný poskytova zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu orgánov verejnej moci, alebo
b) tatistický úrad zapisované údaje získava pod¾a § 5
ods. 6 a § 10 ods. 4, ak orgán verejnej moci nie je
v evidencii evidovaný.
(7) Ak ide o podnik zahraniènej osoby, organizaènú
zloku podniku zahraniènej osoby, odtepný závod alebo zapísanú organizaènú zloku, je tatistickému úradu povinný poskytova zapisované údaje orgán verejnej
moci, ktorý vedie evidenciu, do ktorej sa podnik zahraniènej osoby, organizaèná zloka podniku zahraniènej

) Napríklad § 20i Obèianskeho zákonníka, § 27 Obchodného zákonníka, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov, § 10 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 11 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby, § 10 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 4 zákona è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona
è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, § 22 zákona è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad § 60 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, § 15 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích
predpisov, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorích predpisov, 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, § 13 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 132/2013 Z. z.
4
) Napríklad § 12 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 10 zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení zákona è. 8/2013
Z. z., § 7 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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osoby, odtepný závod alebo zapísaná organizaèná
zloka zapisuje.
(8) tatistický úrad získava z vlastnej èinnosti tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti, tatistický kód
intitucionálneho sektora, oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje poskytnuté, a oznaèenie povinnej osoby,
ktorá ich poskytla.
(9) Evidencie pod¾a odseku 1 písm. a), odseku 2
písm. a), odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a), odseku 5
písm. a), odseku 6 písm. a) a odseku 7 sú zdrojovými registrami.5)
§5
(1) Povinnými osobami sú na úèely tohto zákona orgány verejnej moci okrem tatistického úradu, ktoré sú
povinné poskytova tatistickému úradu údaje na úèely zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických
osôb.
(2) Povinná osoba poskytuje tatistickému úradu
údaje pod¾a § 4 v rozsahu, v akom ich pod¾a osobitných
predpisov eviduje, najviac vak v rozsahu údajov pod¾a
§ 3. Poskytovanie údajov sa vykonáva tak, e pri zápise,
zmene alebo výmaze údajov sa bezodkladne poskytujú
v elektronickej podobe tatistickému úradu vdy vetky údaje v rozsahu pod¾a prvej vety vrátane tých, ktoré
boli v minulosti vymazané èi zmenené.
(3) Povinná osoba, ktorá vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb  podnikate¾ov, orgánov verejnej moci, podnikov zahraniènej osoby, organizaèných zloiek podnikov zahraniènej osoby, odtepných
závodov alebo zapísaných organizaèných zloiek, je povinná poskytnú tatistickému úradu zapisované údaje bezodkladne po ich zápise alebo po ich zmene a informáciu o výmaze údajov je povinná poskytnú
bezodkladne po ich výmaze. Ak sa povinná osoba nedohodne so tatistickým úradom inak, plní povinnosti
pod¾a prvej vety tak, e zabezpeèí technickú dostupnos hodnôt údajov a zverejní na svojom webovom sídle
podrobnosti o spôsobe a periodicite plnenia povinností
pod¾a prvej vety.
(4) Povinná osoba, ktorá vedie konanie pod¾a § 4
ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), je povinná najneskôr s právoplatným rozhodnutím v tomto konaní vykona zápis zapisovaných údajov do generického registra. Povinná osoba pod¾a prvej vety je povinná
rovnakým spôsobom vykona aj kadú zmenu údajov
alebo výmaz údajov, ak osobitný predpis ukladá povinnos informova povinnú osobu o zmene týchto údajov
alebo o skutoènostiach, ktoré majú za následok výmaz
týchto údajov.
(5) Povinná osoba, ktorá vydáva fyzickej osobe  podnikate¾ovi doklad pod¾a § 4 ods. 5 písm. c), je povinná
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o zaèatí podnikania
takejto fyzickej osoby, najneskôr vak so iadosou
o pridelenie identifikaèného èísla, vykona zápis zapisovaných údajov do generického registra. Povinná osoba pod¾a prvej vety je povinná rovnakým spôsobom vy5
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kona aj kadú zmenu údajov alebo výmaz údajov, ak
osobitný predpis ukladá povinnos informova povinnú
osobu o zmene týchto údajov alebo o skutoènostiach,
ktoré majú za následok výmaz týchto údajov.
(6) tatistický úrad je povinný spravidla najneskôr
ku dòu úèinnosti zákona, ktorým je zriadený orgán verejnej moci alebo právnická osoba, vykona zápis zapisovaných údajov a rovnakým spôsobom vykona aj
kadú zmenu údajov alebo výmaz údajov bezodkladne
po tom, ako sa dozvie o zmene týchto údajov alebo
o skutoènosti, ktorá má za následok výmaz týchto údajov; orgán verejnej moci alebo právnická osoba musí
bezodkladne informova tatistický úrad o kadej zmene zapísaných údajov v rozsahu pod¾a § 3.
(7) Orgán verejnej moci, ktorý je zriaïovate¾om právnickej osoby, je povinný najneskôr ku dòu zriadenia
právnickej osoby vykona zápis zapisovaných údajov do
generického registra a rovnakým spôsobom vykona aj
kadú zmenu údajov alebo výmaz údajov bezodkladne
po tom, ako dôjde k zmene týchto údajov alebo nastane
skutoènos, ktorá má za následok výmaz týchto údajov.
(8) tatistický úrad zapisuje do registra právnických
osôb automatizovaným spôsobom tatistický kód hlavnej ekonomickej èinnosti, tatistický kód intitucionálneho sektora a oznaèenie evidencie, z ktorej boli údaje
poskytnuté.
(9) tatistický úrad vykoná zápis do registra právnických osôb bezodkladne po tom, ako sú mu povinnou
osobou poskytnuté zapisované údaje, a zapisuje ich
v takých hodnotách údajov, v akých sú mu povinnou
osobou poskytnuté.
§6
(1) Povinná osoba, ktorá vedie evidenciu právnických
osôb, fyzických osôb  podnikate¾ov, orgánov verejnej
moci, podnikov zahraniènej osoby, organizaèných zloiek
podnikov zahraniènej osoby alebo odtepných závodov,
je povinná zabezpeèi, aby hodnoty údajov poskytnutých
tatistickému úradu pod¾a § 5 ods. 3 zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v tejto evidencii, a zodpovedá za
súlad týchto hodnôt údajov do momentu, kým sa dostanú do dispozície tatistického úradu.
(2) Povinná osoba a tatistický úrad musia vo vzájomnej súèinnosti zabezpeèi, aby povinnou osobou
poskytnuté údaje a na ich základe zapísané, zmenené
alebo vymazané údaje v registri právnických osôb mali
rovnaké hodnoty; zodpovednos pod¾a odseku 1 tým
nie je dotknutá.
§7
Poskytovanie údajov z registra právnických osôb
(1) tatistický úrad poskytuje údaje z registra právnických osôb v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh
pod¾a osobitných predpisov orgánom tátnej správy,
súdom, obciam a vyím územným celkom a iným or-

) § 49 písm. f) 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) v znení zákona è. 273/2015 Z. z.
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gánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým
osobám, ktorým bol zverený výkon úloh pod¾a osobitných predpisov,6) a iným èlenským tátom Európskej
únie alebo tretím tátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Iným osobám, ne pod¾a odseku 1, je register právnických osôb verejne prístupný prostredníctvom webového sídla tatistického úradu, prièom takto sprístupnené údaje sú bezplatné a majú informatívny charakter;
ustanovenia odsekov 3 a 5 tým nie sú dotknuté.
(3) Ak osobitný predpis ukladá povinnej osobe povinnos vydáva výpisy, odpisy èi obdobné výstupy z evidencie, z ktorej poskytuje povinná osoba údaje do registra právnických osôb, je o vydanie výpisu, odpisu èi
obdobného výstupu moné poiada aj prostredníctvom tatistického úradu. Na úèely pod¾a prvej vety
tatistický úrad sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú slubu verejnej správy.7)
(4) Ak osobitný predpis neustanovuje povinnos vydáva výpisy, odpisy èi obdobné výstupy z evidencie,
z ktorej sa poskytujú údaje do registra právnických
osôb, je povinná osoba, ktorá túto evidenciu vedie, povinná výpisy, odpisy èi obdobné výstupy z evidencie vydáva v rozsahu údajov, ktoré sa zapisujú do registra
právnických osôb, ak to osobitný predpis nezakazuje.
O výpis, odpis èi obdobný výstup pod¾a prvej vety mono poiada prostredníctvom tatistického úradu, ktorý na tento úèel sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú slubu verejnej správy.7)
(5) Ak osobitný predpis neustanovuje vedenie evidencie o údajoch, ktoré povinná osoba poskytuje do registra právnických osôb, povinná osoba vydáva elektronický odpis8) týchto údajov v rozsahu, v akom ich
poskytuje do registra právnických osôb, ak to osobitný
predpis nezakazuje; ustanovenia odseku 4 druhej vety
sa pouijú rovnako.
(6) O výpis, odpis èi obdobný výstup je pod¾a odsekov 3 a 5 oprávnený poiada ktoko¾vek, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
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tatistického kódu hlavnej ekonomickej èinnosti a tatistického
kódu
intitucionálneho
sektora
a poskytova tieto údaje tatistickému úradu na úèely
zápisu do registra právnických osôb.
(2) Generický register vytvorí tatistický úrad, ktorý
je aj jeho prevádzkovate¾om.
(3) Povinné osoby pod¾a § 5 ods. 4 a 7 sú povinné evidova o právnických osobách, fyzických osobách  podnikate¾och a orgánoch verejnej moci údaje najmenej
v rozsahu pod¾a § 5 ods. 2 prvej vety prostredníctvom
generického registra vrátane kadej zmeny údajov alebo výmazu údajov.
(4) Povinné osoby pod¾a § 5 ods. 3 sú oprávnené po
predchádzajúcej dohode so tatistickým úradom pouíva na vedenie evidencie právnických osôb, fyzických osôb  podnikate¾ov, orgánov verejnej moci, podnikov zahraniènej osoby, organizaèných zloiek
podnikov zahraniènej osoby, odtepných závodov alebo
zapísaných organizaèných zloiek generický register.
(5) Pouívanie generického registra je pre povinné
osoby bezodplatné v rozsahu evidovania údajov pod¾a
§ 3, prièom povinná osoba sa môe so tatistickým úradom dohodnú aj na rozírení funkcionality generického registra.
(6) tatistický úrad je povinný poskytnú povinným
osobám potrebnú súèinnos na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 3 a vyuívania oprávnenia pod¾a odseku 4.
Identifikaèné èíslo
§9
(1) Identifikaèné èíslo sa pouíva na jednoznaènú
identifikáciu toho, komu je v registri právnických osôb
pridelené, a má evidenèný význam. Spôsob jeho tvorby
urèuje tatistický úrad.

(8) Z registra právnických osôb sa neposkytujú výstupy pod¾a osobitného predpisu.9)

(2) Identifikaèné èíslo sa pride¾uje
a) kadej právnickej osobe, kadej fyzickej osobe  podnikate¾ovi a kadému orgánu verejnej moci,
b) kadému odtepnému závodu, kadému podniku
zahraniènej osoby a kadej organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby,
c) kadej zapísanej organizaènej zloke.

(9) Osobné údaje sa z registra právnických osôb poskytujú a zverejòujú v rozsahu pod¾a § 3.

(3) Identifikaèné èíslo pride¾uje tatistický úrad na
iados povinnej osoby pod¾a § 10 ods. 1 a 4.

(7) Ak nejde o poskytovanie údajov pod¾a odseku 1,
rodné èíslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do registra
právnických osôb, sa nesprístupòuje.

§8
Generický register
(1) Generický register je programový nástroj, ktorý
umoòuje evidova údaje v rozsahu pod¾a § 3 okrem
6

(4) Pridelené identifikaèné èíslo sa nesmie prideli
inej právnickej osobe, fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
orgánu verejnej moci, odtepnému závodu, podniku
zahraniènej osoby, organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby alebo zapísanej organizaènej zloke, a to
ani vtedy, ak dôjde k zániku toho, komu bolo pridelené.

) Napríklad § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
7
) § 2 ods. 1 písm. q) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
8
) § 7 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 7 ods. 3 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Kadej právnickej osobe, fyzickej osobe  podnikate¾ovi, orgánu verejnej moci, odtepnému závodu,
podniku zahraniènej osoby, organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby a zapísanej organizaènej zloke
sa pride¾uje len jedno identifikaèné èíslo.
(6) Ten, komu bolo pridelené identifikaèné èíslo
a chce vykonáva podnikate¾skú èinnos alebo inú zárobkovú èinnos, je povinný uvádza pridelené identifikaèné èíslo v úradnom styku s orgánom, ktorý je oprávnený vyda doklad o oprávnení na vykonávanie tejto
èinnosti; to platí aj vtedy, ak ide o predchádzajúci zánik
oprávnenia na podnikanie alebo oprávnenia na vykonávanie inej zárobkovej èinnosti.
(7) Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikaèného èísla, nápravu vykoná tatistický úrad bezodkladne
po tom, ako sa o tom dozvie.
§ 10
(1) Ak ide o právnickú osobu inú ne pod¾a odseku 3,
fyzickú osobu  podnikate¾a, odtepný závod, podnik
zahraniènej osoby, organizaènú zloku podniku zahraniènej osoby alebo zapísanú organizaènú zloku, je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu alebo ktorá koná
pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), povinná
skôr, ne vykoná zápis do tejto evidencie alebo vydá
právoplatné rozhodnutie v tomto konaní, poiada tatistický úrad o pridelenie identifikaèného èísla.
(2) Ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a pod¾a § 4
ods. 5 písm. c), ktorý nemá pridelené identifikaèné èíslo, poiada o pridelenie identifikaèného èísla tatistický úrad prostredníctvom povinnej osoby pod¾a § 4
ods. 5 písm. c).
(3) Ak ide o právnickú osobu, ktorú zriaïuje orgán
verejnej moci a nie je vedená v evidencii, orgán verejnej
moci, ktorý je jej zriaïovate¾om, je povinný skôr, ne
nadobudne úèinnos zriadenie tejto právnickej osoby,
poiada tatistický úrad o pridelenie identifikaèného
èísla pre túto právnickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, ktorá je zriadená zákonom a nie je vedená v evidencii, identifikaèné èíslo pridelí tatistický úrad na základe iadosti tejto právnickej osoby.
(4) Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je vedený
v evidencii a nie je právnickou osobou, tatistický úrad
mu pridelí identifikaèné èíslo na základe jeho iadosti.
(5) iados pod¾a odsekov 1 a 4 sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý tatistický úrad zverejní na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(6) Identifikaèné èíslo oznámi tatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doruèení iadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie poiadala, a ak
taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikaèného èísla sa nevyhotovuje.
10

)
)
12
)
13
)
14
)
11
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(7) Povinná osoba zapíe pridelené identifikaèné èíslo spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do
evidencie a pouije ho v konaní pod¾a § 4 ods. 1 písm. b)
alebo ods. 5 písm. b) alebo ho oznámi tomu, komu bolo
pridelené.
§ 11
Spoloèné ustanovenia
(1) Na postup orgánov verejnej moci a iných právnických osôb alebo fyzických osôb a na ich úkony vykonávané pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.10)
(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia
právnych predpisov o ochrane osobných údajov.11)
(3) Na základe dohody s orgánom verejnej moci, ktorý
plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia,
vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu,12) mono
údaje, ktoré pod¾a § 4 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. b),
ods. 6 písm. b) a ods. 8 získava na úèely zápisu tatistický úrad a ktoré súvisia s ochranou utajovaných skutoèností alebo bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky, evidova v registri právnických osôb osobitným
spôsobom.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1) Povinné osoby a tatistický úrad nie sú poèas
dvoch rokov odo dòa úèinnosti tohto zákona povinné
plni povinnosti pod¾a § 5 ods. 3 a 9 a § 8 ods. 3, ak im
v tom bránia objektívne dôvody. Ustanovenie prvej vety
sa nevzahuje na
a) povinné osoby, ktoré sú pod¾a tohto zákona povinné
poskytova tatistickému úradu údaje z obchodného registra13) a ivnostenského registra,14)
b) povinné osoby, ktorými sú Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady, ak ide o poskytovanie údajov z evidencie, do ktorej sa pod¾a
osobitného predpisu nahlasujú aj zmeny zapísaných skutoèností.
(2) tatistický úrad je poèas dvoch rokov odo dòa
úèinnosti tohto zákona oprávnený posudzova objektívne dôvody, ktoré bránia plneniu povinností povinnej osoby pod¾a § 5 ods. 3 a 9 a § 8 ods. 3, a veobecne záväzným právnym predpisom ustanovi zoznam
tých povinných osôb, ktorým u objektívne dôvody nebránia v plnení týchto povinností.
(3) Ak v § 13 nie je ustanovené inak, kadá povinná
osoba predtým, ne pod¾a § 5 prvýkrát poskytne tatistickému úradu údaje, je v súèinnosti so tatistickým
úradom povinná poskytnú mu aktuálne hodnoty údajov v rozsahu pod¾a § 3, ktoré vedie vo svojej evidencii,
ako aj hodnoty u vymazaných alebo zmenených úda-

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
§ 27 Obchodného zákonníka.
§ 60 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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jov, ak nimi disponuje. Poskytovanie údajov pod¾a prvej vety prebieha poèas lehoty pod¾a odseku 1 a s oh¾adom na monosti povinnej osoby, prièom cie¾om je
odstránenie rozporov medzi údajmi vedenými povinnou osobou a údajmi zapísanými v registri právnických
osôb a na tento úèel si tatistický úrad a povinná osoba
poskytujú súèinnos pri overovaní platnosti údajov,
ich zmenách, opravách alebo doplneniach, a to bezodplatne a spravidla elektronickým spôsobom.
(4) Povinné osoby nie sú poèas iestich mesiacov odo
dòa úèinnosti tohto zákona povinné plni povinnosti
pod¾a § 7 ods. 4 a 5, ak im v tom bránia objektívne dôvody.
§ 13
tatistický úrad v súèinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky a okresnými úradmi vykoná do
troch mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona zápis
údajov v rozsahu pod¾a § 3, ktoré sú vedené v obchodnom registri, ivnostenskom registri a iných evidenciách pod¾a § 12 ods. 1 písm. b) vedených Ministerstvom
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi vrátane u vymazaných alebo zmenených
údajov, ak nimi disponujú tak, aby v posledný deò tejto
lehoty údaje zapísané v registri právnických osôb zodpovedali hodnotám údajov v obchodnom registri,13) ivnostenskom registri14) a iných evidenciách pod¾a § 12
ods. 1 písm. b) vedených Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi; ustanovenie § 12
ods. 3 druhej vety sa pouije primerane.
§ 14
(1) Identifikaèné èíslo organizácie pridelené pod¾a
doterajích predpisov je identifikaèným èíslom pod¾a
tohto zákona.
(2) Konania o pridelení identifikaèného èísla organizácie pod¾a doterajích predpisov, ktoré zaèali predo
dòom úèinnosti tohto zákona a neboli ku dòu úèinnosti tohto zákona právoplatne skonèené, sa dokonèia
pod¾a doterajích predpisov.
(3) Orgánom verejnej moci a organizaèným zlokám,
ktorým bola pridelená osobitná identifikácia pod¾a doterajích predpisov, pridelí tatistický úrad identifikaèné èíslo pod¾a tohto zákona, a to bez iadosti a do
troch mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona. Na
oznámenie identifikaèného èísla sa vzahuje § 10 ods. 6
rovnako.
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 è. 132/1994 Z. z., zákona è. 200/1995 Z. z., zákona è. 216/1995 Z. z., zákona è. 233/1995 Z. z., zákona è. 123/1996 Z. z., zákona
è. 164/1996 Z. z., zákona è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 289/1996 Z. z., zákona è. 290/1996 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z.,
70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z.,
126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z.,
140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z.,
178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z.,
194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z.,
264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z.,
142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z.,
238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z.,
338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z.,
279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z.,
554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z.,
1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z.,
204/2014 Z. z., zákona è. 219/2014 Z. z.,
321/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z.,
399/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z. a
79/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 3 ods. 2 písmeno o) znie:
o) vyuívanie jadrovej energie,23d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23d znie:

23d) § 5 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza
v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý povauje za
hlavný..
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Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
3. V § 47 odsek 3 znie:
(3) Identifikaèné èíslo pridelí osobe tatistický úrad
Slovenskej republiky na iados ivnostenského úradu
pod¾a osobitného predpisu.36k).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36k znie:

36k) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z.,
zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 162/2014 Z. z. sa
mení takto:
V § 10 odsek 4 znie:
(4) Identifikaèné èíslo pride¾uje tatistický úrad
Slovenskej republiky na iados registrového úradu
pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IV
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 5/2012 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 4 znie:
(4) Identifikaèné èíslo pride¾uje neziskovej organizácii tatistický úrad Slovenskej republiky na iados registrového úradu pod¾a osobitného predpisu.3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona è. 90/2008 Z. z., zákona è. 55/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z. a zákona è. 326/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. f) prvom bode sa nad slovo organizácie umiestòuje odkaz 1c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 9 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 20 ods. 3 sa vypúajú slová údaje o organizaènej zloke a a slová organizaènej zloky alebo.
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3. V § 21 ods. 5 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
4. § 21 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Skupinám podnikov vytvára úrad na úèely ich
evidencie v registri organizácií osobitnú identifikáciu;
spôsob jej tvorby urèuje úrad..
5. § 27 sa vypúa.
Èl. VI
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov,
v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 478/2009
Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 463/2013
Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 4 znie:
(4) Identifikaèné èíslo pride¾uje nadácii tatistický
úrad Slovenskej republiky na iados ministerstva
pod¾a osobitného predpisu.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z. a zákona è. 87/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 7 znie:
(7) Ak zapísaná osoba ete nemá pridelené identifikaèné èíslo, pride¾uje jej ho tatistický úrad Slovenskej
republiky na iados registrového súdu pod¾a osobitného predpisu.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak navrhovate¾ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo èinností, uvedie na prvom mieste
ten predmet podnikania alebo tú èinnos, ktorú povauje za hlavnú..
3. V § 7 ods. 13 sa odkaz 2 nad slovom zákon nahrádza odkazom 14l.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14l znie:

14l) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

Èl. VIII
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zá-
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kona è. 568/2008 Z. z., zákona è. 266/2010 Z. z., zákona è. 181/2014 Z. z., zákona è. 54/2015 Z. z. a zákona
è. 131/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013
Z. z. a zákona è. 31/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 5 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Kadý má právo poiada ministerstvo o vydanie
výpisu z verejnej èasti registra strán. Výpis z verejnej
èasti registra strán obsahuje zapísané údaje platné
v deò jeho vydania. O vydanie výpisu z verejnej èasti registra strán je moné poiada aj iadosou v elektronickej podobe a výpis je moné vyda aj v elektronickej
podobe..

1. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Identifikaèné èíslo pridelí zoskupeniu tatistický úrad Slovenskej republiky na iados registrového
úradu pod¾a osobitného predpisu.6aa).

2. § 18 sa vypúa.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) § 9 ods. 3 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 8 sa vypúa odsek 5.
Èl. IX

Èl. X

Zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení
územnej spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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273
ZÁKON
z 23. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
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. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení zákona è. 214/2014 Z. z. a zákona è. 29/2015
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b) sa vypúajú slová orgánov verejnej
moci navzájom.
2. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) sprístupòovanie informácií na základe iadosti pod¾a osobitného predpisu.4a)
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon è. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

3. § 2 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Tento zákon sa pouije aj na právne vzahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis..
4. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej
moci v rozsahu pod¾a osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb,
b) výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej
moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie,
c) elektronickou komunikáciou prenos elektronických
správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
d) elektronickou úradnou komunikáciou elektronická
komunikácia, pri ktorej je prenáaná elektronická
úradná správa,
e) elektronickou správou logicky usporiadaný celok
údajov obsahujúci identifikáciu odosielate¾a a adresáta,
f) elektronickou úradnou správou elektronická správa
tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh
k nim, ak sa prílohy pripájajú,

g) elektronickým dokumentom èíselne kódovaná ¾ubovo¾ná neprázdna postupnos znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických,
optických alebo iných fyzikálnych velièín alebo signálov prenáaných alebo spracovávaných pomocou
informaèno-komunikaèných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu mono dosiahnu vizuálnu podobu zrozumite¾nú pre èloveka,
h) formátom elektronického dokumentu spôsob èíselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie
a prezentácie do prezentaènej podoby zrozumite¾nej
pre èloveka,
i) elektronickým formulárom elektronický dokument
obsahujúci automatizovane spracovate¾né pravidlá,
prostredníctvom ktorých je moné elektronickými
prostriedkami vyplni a prezentova vyplnené údaje
v truktúrovanej forme, spracovate¾nej aj automatizovaným spôsobom informaènými systémami; elektronický formulár tvoria identifikaèné údaje, dátové
prvky tvoriace dátovú truktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie
vyplnených údajov,
j) elektronickým podaním údaje vyplnené pod¾a elektronického formulára, ktoré na úèely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na úèely jeho zaèatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je
úèastníkom konania,
k) elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené pod¾a elektronického formulára,
1. ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci
pri výkone verejnej moci elektronicky,
2. ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo
na úèely jeho zaèatia zasiela orgán verejnej moci
osobe, ktorá je úèastníkom konania, alebo
3. ktorým orgán verejnej moci vyznaèuje právne
skutoènosti týkajúce sa elektronického úradného
dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti
alebo vykonate¾nosti,
l) elektronickou schránkou elektronické úloisko,
v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
m) identifikáciou deklarovanie identity objektu vrátane
osoby, a to najmä pri prístupe k informaènému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii,
n) identifikátorom osoby, ak ide o
1. fyzickú osobu, jej rodné èíslo6) v spojení s menom
a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak usta-
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noví osobitný predpis, a ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, obdobné èíslo alebo identifikátor, ktorý
jej je pridelený alebo urèený na úèely jednoznaènej identifikácie pod¾a právneho poriadku tátu,
ktorého je tátnym obèanom, v spojení s menom
a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu, identifikátorom osoby je sada atribútov, ak
tak ustanoví osobitný predpis,
2. orgán verejnej moci, identifikaèné èíslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikaèné èíslo organizácie, je identifikátorom
súbor znakov pridelený pod¾a osobitného predpisu,7)
3. právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikate¾a, identifikaèné èíslo organizácie, a ak ide o zahraniènú právnickú osobu alebo fyzickú osobu
podnikate¾a, obdobné èíslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo urèený na úèely
jednoznaènej identifikácie pod¾a právneho poriadku tátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto
podnikania,
4. organizaènú zloku právnickej osoby alebo podnikate¾a, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je
podnikate¾om, súbor znakov pridelený pod¾a osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraniènú organizaènú zloku, obdobné èíslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo urèený na úèely
jednoznaènej identifikácie pod¾a právneho poriadku tátu, v ktorom je právnická osoba alebo
podnikate¾ zapísaný do evidencie ustanovenej
právnym poriadkom tohto tátu,
o) autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom
právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,
p) autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora..
5. V § 4 ods. 2 sa slovo rozhodujú nahrádza slovom
konajú.
6. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Spoloèné moduly sú informaènými systémami
verejnej správy,3) a ak sa delia na èasti, sú informaènými systémami verejnej správy3) ich èasti. Spoloèné moduly centrálne zabezpeèujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci
elektronicky a sú opakovane vyuívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej
komunikácii na úèely výkonu verejnej moci elektronicky..
7. V § 5 sa slová elektronická komunikácia vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami elektronická úradná
komunikácia v príslunom tvare.
8. § 5 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Správcovia ústredného portálu a informaèného
systému integrovaného obsluného miesta na úèely
elektronickej úradnej komunikácie zabezpeèia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania
a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to
automaticky alebo na poiadanie odosielate¾a..
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9. V § 6 ods. 2 úvodná veta znie: Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informaèného
systému verejnej správy,3) tie zabezpeèuje.
10. V § 6 ods. 4 a 5 sa slová Úrad vlády vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami Správca ústredného portálu v príslunom tvare.
11. V § 7 odseky 2 a 7 znejú:
(2) Integrované obsluné miesto
a) prevádzkuje obec alebo mestská èas v Bratislave
a Koiciach, ktoré sú matrièným úradom,8a)
b) môe prevádzkova iný orgán verejnej moci, ako je
uvedený v písmene a), alebo potový podnik poskytujúci univerzálnu slubu.
(3) Miesto, na ktorom prevádzkovate¾ integrovaného
obsluného miesta prevádzkuje integrované obsluné
miesto (ïalej len prevádzkareò integrovaného obsluného miesta), musí spåòa technické, technologické
a organizaèné podmienky (ïalej len podmienky prevádzky), a ak ide o integrované obsluné miesto pod¾a
odseku 2 písm. b), musí by ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej
spôsobilosti v rozsahu výkonu èinností pod¾a zákona,
systému kontroly totonosti a oprávnení na vykonanie
úkonu vo vzahu k osobám na úèely plnenia povinnosti
pod¾a § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpeènosti informaèných systémov a výkonu
èinnosti, informaèných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obsluného miesta vykonávajú èinnosti pod¾a zákona, a to na
úèel zabezpeèenia plynulej, bezpeènej a spo¾ahlivej
prevádzky integrovaného obsluného miesta.
(4) Prevádzkova integrované obsluné miesto pod¾a
odseku 2 písm. b) je moné len v prevádzkarni integrovaného obsluného miesta, ktorá je zapísaná v registri
prevádzkarní integrovaných obsluných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti osoby pod¾a odseku 2 písm. b) zapíe do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest
prevádzkareò integrovaného obsluného miesta pod¾a
odseku 2 písm. b), ktorá spåòa podmienky prevádzky;
vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta pod¾a odseku 2 písm. b). Dòom zápisu je prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta oprávnený
prevádzkova integrované obsluné miesto pod¾a odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného
obsluného miesta. Elektronický formulár iadosti
o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupòuje ministerstvo na ústrednom portáli a na svojom webovom
sídle.
(5) Do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obsluných miestach pod¾a odseku 2 písm. b):
a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto
podnikania prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta,
b) identifikátor osoby prevádzkovate¾a integrovaného
obsluného miesta,
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c) adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obsluného miesta.
(6) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta zabezpeèuje, aby kadá prevádzkareò integrovaného
obsluného miesta spåòala podmienky prevádzky poèas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodriavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzahuje osobitný
predpis.9)
(7) Ministerstvo financií vyèiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest prevádzkareò integrovaného obsluného miesta pod¾a odseku 2
písm. b),
a) ktorá nespåòa podmienky prevádzky, ak prevádzkovate¾ nevykonal v urèenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou pod¾a odseku 6,
b) o ktorej vyèiarknutie poiadal prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta,
c) ktorej prevádzkovate¾ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 9 znejú:

8a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994
Z. z. o matrikách v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. V § 7 odsek 10 znie:
(10) Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta vykonávajú èinnosti
pod¾a odseku 1, uhrádza prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta, ktorým je
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo vnútra), správny poplatok za poskytnutie asistovanej sluby pod¾a osobitného predpisu,10)
b) iný prevádzkovate¾ ne ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s èinnosou integrovaného obsluného miesta v sume pod¾a sadzobníka
úhrad za èinnos integrovaného obsluného miesta..
13. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Pracovník integrovaného obsluného miesta je
oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou na úèely preberania alebo sprístupnenia
elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou písomne poiada a ak sa úspene autentifikuje; takýto
prístup a disponovanie sú moné len prostredníctvom
informaèného systému integrovaného obsluného
miesta a na základe kadej iadosti je moné pristúpi
a disponova s elektronickou schránkou len jednorazovo..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
14. V § 8 ods. 5 sa vypúajú slová potvrdenie o odoslaní elektronického podania pod¾a odsekov 1 a 3, ako
aj.
15. V § 8 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 4.
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16. § 9 znie:
§ 9
(1) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
vedie v èlenení pod¾a prevádzkarní integrovaného obsluného miesta evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a právnych úkonov vykonaných prostredníctvom integrovaného
obsluného miesta, v ktorej sa uvádza
a) identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obsluného miesta poskytnutá sluba vrátane spôsobu zistenia jej totonosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b) dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c) údaj o úkone v rozsahu umoòujúcom jeho urèenie
a orgán verejnej moci, voèi ktorému bol úkon vykonaný,
d) vlastnoruène podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obsluného miesta
pod¾a § 8 v spojení s údajmi pod¾a písmena c), ak ide
o autorizáciu pod¾a § 8 ods. 1, prièom ak je pod¾a
osobitných predpisov na platnos úkonu potrebné
úradné osvedèenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí by úradne osvedèený,
e) súhlas osoby s prístupom a disponovaním s elektronickou schránkou udelený pracovníkovi integrovaného obsluného miesta pod¾a § 8 ods. 4,
f) identifikátor osoby pracovníka integrovaného obsluného miesta, ktorý vykonal úkon v rámci poskytovania sluby.
(2) Osobitný predpis môe ustanovi ïalie podmienky poskytovania sluieb a elektronickej komunikácie
s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obsluného miesta..
17. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Informaèný systém dátového centra obcí
(1) Informaèným systémom dátového centra obcí
(ïalej len dátové centrum) je nadrezortný informaèný
systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci
elektronicky, na prevádzkovanie informaèných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpeèenie základných èinností v oblasti elektronického výkonu
vnútorných agend a prevádzku ostatných informaèných systémov, ktoré obec pouíva. Správcom dátového centra je záujmové zdruenie právnických osôb
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými èlenmi sú ministerstvo financií a Zdruenie miest a obcí Slovenska.
(2) Po dohode so správcom dátového centra, a ak
tomu nebránia technické dôvody, sú obce oprávnené
vyuíva dátové centrum a zabezpeèi prevádzkovanie
informaèných systémov verejnej správy3) v ich správe
prostredníctvom dátového centra.
(3) Správca dátového centra zabezpeèuje pre obce
miesto na sprístupòovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré pod¾a osobitných
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predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci,
a obce sú povinné uklada tieto údaje v dátovom centre.
Na úèely pod¾a prvej vety sú obce oprávnené integrova
informaèné systémy verejnej správy,3) ktorých sú správcami, s dátovým centrom.
(4) Na úèely vyuívania dátového centra obcami na
zabezpeèenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie informaèných systémov verejnej správy3)
v ich správe prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získava údaje z iných
informaèných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený tieto údaje sprístupni aj
obciam, ktoré nevyuívajú dátové centrum pod¾a prvej
vety.
(5) Správa a prevádzka dátového centra a plnenie
úloh správcu dátového centra pod¾a zákona sú výkonom verejnej správy.
(6) Ministerstvo financií a Zdruenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s osobitnými predpismi9b)
na èinnos správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom pod¾a vnútorných predpisov správcu dátového
centra. Ministerstvo financií môe poskytnú správcovi
dátového centra príspevok zo tátneho rozpoètu pod¾a
zákona o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok
urèený na zabezpeèenie èinností správcu dátového
centra..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 2 ods. 1 písm. p) zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9b
) § 20h ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
§ 21 ods. 10 a § 26 ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

18. V § 10 ods. 1 sa slová Úrad vlády zverejòuje nahrádzajú slovami Správca ústredného portálu zverejòuje.
19. V § 10 ods. 2 sa za slová referenèných údajov
vkladajú slová a základných èíselníkov9c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

9c) § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. V § 10 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Autentifikaèný modul na základe identifikátora
osoby a autentifikátora pod¾a § 21 ods. 1 zabezpeèuje
autentifikáciu osoby pod¾a § 19 ods. 4 na úèely elektronickej komunikácie, vyuitie elektronickej identity
osoby pre vetky prístupové miesta na úèely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikaèný modul pozostáva z autentifikaènej
èasti a z komunikaènej èasti. Autentifikaèná èas autentifikaèného modulu je urèená na autentifikáciu
a komunikaèná èas autentifikaèného modulu je urèená na prenos informácie o overenej identite. Správcom
autentifikaènej èasti autentifikaèného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikaènej èasti autentifikaèného modulu je úrad vlády.
(6) Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade pod¾a tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych
poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú pod¾a osobit-
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ných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva
z komunikaènej èasti a z administratívnej èasti. Komunikaèná èas platobného modulu slúi na prenos informácií o úhrade. Administratívna èas platobného modulu slúi na zabezpeèenie evidencií a poskytovania
informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikaènej èasti platobného modulu
je úrad vlády. Správcom administratívnej èasti platobného modulu je ministerstvo financií..
21. V § 10 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a slubu èasovej peèiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov.
22. V § 10 odsek 11 znie:
(11) Modul úradnej komunikácie zabezpeèuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informaènými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej
moci elektronicky a poskytuje funkciu podpory petícií.12a) Modul úradnej komunikácie pozostáva z
a) komunikaènej èasti, ktorá je urèená na výmenu
elektronických správ a inú elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci, ak nie je doruèovaná do
elektronických schránok; správcom komunikaènej
èasti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
b) prístupovej èasti, ktorá je urèená na jednotný prístup informaèných systémov k informaèným systémom orgánov verejnej moci na úèely výkonu verejnej
moci elektronicky; správcom prístupovej èasti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
c) dátovej èasti vnútornej správy, ktorá je urèená na
zabezpeèenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov
z referenèných registrov, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady, a základných èíselníkov,9c) ktorých gestorom je ministerstvo vnútra;
správcom tejto èasti modulu úradnej komunikácie
je ministerstvo vnútra,
d) dátovej èasti ostatných úsekov, ktorá je urèená na
zabezpeèenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov
z referenèných registrov a základných èíselníkov9c)
iných ne pod¾a písmena c); správcom tejto èasti modulu úradnej komunikácie je ministerstvo financií..
23. V § 11 ods. 1 sa slová podnikate¾ovi alebo subjektu medzinárodného práva nahrádzajú slovami
podnikate¾ovi, subjektu medzinárodného práva, organizaènej zloke alebo organizácii pod¾a § 12 ods. 6
a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
24. V § 11 ods. 2, 3 a 5, v § 12 a 13 sa slová úrad vlády vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami správca
modulu elektronických schránok v príslunom tvare.
25. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo umonený nahrádza slovami a disponovanie umonené a za slová disponovanie s sa vkladá slovo príslunou.
26. V § 11 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo rozsahu
a slovo nej sa nahrádza slovami elektronickej
schránke.
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27. V § 11 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová alebo
ktorá správu odoslala a na konci sa pripájajú tieto slová a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obsluného miesta, aj informáciu o takomto
prístupe s uvedením identifikátora osoby pracovníka
integrovaného obsluného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou
disponoval.
28. V § 11 ods. 6 sa slová vedie úrad vlády nahrádzajú slovami vedie správca modulu elektronických
schránok.
29. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Kadému je moné zriadi len jednu elektronickú
schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majite¾
elektronickej schránky súèasne osobou vo viacerých
právnych postaveniach, zriaïuje sa mu elektronická
schránka pre kadé z týchto právnych postavení..
30. V § 12 ods. 4 písmeno d) znie:
d) do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1. subjekt medzinárodného práva,
2. právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3. fyzickú osobu, ktorá nie je tátnym obèanom Slovenskej republiky, a ak nejde o elektronickú
schránku pod¾a písmena b), alebo
4. elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví
osobitný predpis,.
31. V § 12 ods. 5 sa slová na ústrednom portáli nahrádzajú slovami v module elektronických formulárov.
32. V § 12 ods. 6 sa za slová organizácii elektronickú
schránku vkladajú slová a súèasne so zriadením ju
aktivuje.
33. V § 12 ods. 8 sa slovo prístupný nahrádza slovom poskytnutý.
34. V § 13 odsek 4 znie:
(4) Na úèely prístupu do elektronickej schránky sa
pouívajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b)
spôsobom pod¾a § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majite¾ovi elektronickej schránky alebo osobe
oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou. Správca modulu elektronických schránok
zabezpeèuje, aby mala osoba oprávnená na prístup
a disponovanie s elektronickou schránkou po úspenej
autentifikácii dostupné vetky elektronické schránky,
ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou
na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a) fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b) fyzickej osoby podnikate¾a je fyzická osoba podnikate¾, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c) právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola
elektronická schránka zriadená, jej tatutárny orgán alebo èlen jej tatutárneho orgánu,
d) orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci
tohto orgánu verejnej moci,

Strana 2859

e) zapísanej organizaènej zloky je vedúci tejto organizaènej zloky a tatutárny orgán právnickej osoby
alebo èlen tatutárneho orgánu právnickej osoby,
o ktorej zapísanú organizaènú zloku ide,
f) je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva
zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
g) je okrem osôb pod¾a písmen a) a e), ak ide o elektronickú schránku
1. fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a,
osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu òou urèenom,
2. právnickej osoby, osoba poverená tatutárnym
orgánom právnickej osoby alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním
urèenom,
3. orgánu verejnej moci, osoba urèená vedúcim orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická
schránka zriadená, a to v rozsahu ním urèenom,
4. zapísanej organizaènej zloky, osoba poverená
vedúcim tejto organizaènej zloky alebo tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizaènú zloku ide,
5. zriadenú pod¾a osobitného predpisu osoba poverená majite¾om takejto elektronickej schránky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 7 ods. 9 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona
è. 305/2013 Z. z..

35. V § 13 ods. 7 sa slová prostredníctvom na to urèenej funkcie elektronickej schránky nahrádzajú slovami a to a na konci sa pripájajú tieto slová: prostredníctvom na to urèenej funkcie elektronickej
schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedèeným podpisom majite¾a elektronickej
schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia pod¾a prvej vety zabezpeèí správca modulu elektronických
schránok bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom
v listinnej podobe, tak do piatich pracovných dní odo
dòa jeho doruèenia..
36. V § 14 ods. 1 sa vypúajú slová úradu vlády
a slová po deaktivácii a za slovo moné sa vkladá
slovo ïalej.
37. V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová úrad vlády
nahrádzajú slovami zabezpeèuje správca modulu
elektronických schránok, prièom ju.
38. V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
e) uvedenému v iadosti majite¾a elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr
vak tretí pracovný deò po doruèení iadosti, ak ide
o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikate¾a alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,.
39. V § 14 ods. 2 sa vypúa písmeno f).
40. V § 14 ods. 3 úvodnej vete sa slová Úrad vlády
nahrádzajú slovami Správca modulu elektronických
schránok.
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41. V § 14 ods. 3 písm. d) sa vypúajú slová alebo
písm. f).
42. V § 14 ods. 4 úvodnej vete sa vypúajú slová
alebo písm. f), v písmene b) sa vypúa slovo alebo,
èiarka na konci sa nahrádza bodkou a vypúa sa písmeno c).
43. V § 14 ods. 5 sa slová iados pod¾a odseku 3 sa
podáva prostredníctvom nahrádzajú slovami iados
pod¾a odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to urèenej.
44. § 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
§ 15
Zruenie elektronickej schránky
Správca modulu elektronických schránok zruí elektronickú schránku a vymae jej obsah
a) po uplynutí troch rokov odo dòa, keï sa dozvie
o smrti jej majite¾a, vyhlásení jej majite¾a za màtveho
alebo o zániku jej majite¾a bez právneho nástupcu,
b) ak ide o elektronickú schránku pod¾a § 12 ods. 6, na
iados orgánu verejnej moci, ktorého organizaènej
zloke alebo organizácii v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti bola zriadená, v lehote uvedenej v iadosti.
§ 16
Spoloèné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1) Orgán verejnej moci,
a) ktorý vedie register fyzických osôb,12c) je povinný sprístupni správcovi modulu elektronických schránok
údaje o týchto skutoènostiach:
1. dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutoènos nastane, spolu s uvedením identifikátora osoby,
2. dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom,
ako sa o òom dozvie, spolu s uvedením identifikátora osoby,
3. deò smrti fyzickej osoby, ktorá bola vyhlásená za
màtvu, spolu s uvedením identifikátora osoby,
4. adresu trvalého pobytu, titul, dátum narodenia
a rodné priezvisko spolu s uvedením identifikátora osoby fyzickej osoby,
5. kadú zmenu identifikátora osoby fyzickej osoby
pod¾a bodu 1,
b) ktorý vedie register právnických osôb, podnikate¾ov
a orgánov verejnej moci,12d) je povinný sprístupni
správcovi modulu elektronických schránok informácie o zápise právnickej osoby, podnikate¾a alebo
orgánu verejnej moci alebo o zápise zapísanej organizaènej zloky,
1. na základe ktorého vznikli alebo zanikli,
2. ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, na základe
ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3. ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom
ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného pod¾a osobitného
predpisu po jej zriadení alebo zruení,
c) pod¾a písmena b) je povinný uvádza spolu s údajmi
pod¾a písmena b) aj údaje o úèinnosti zápisu a iden-
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tifikátor osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej kona za právnickú osobu, orgán verejnej
moci alebo za zapísanú organizaènú zloku,
d) pod¾a písmen a) a b) je povinný sprístupni správcovi
modulu elektronických schránok kadú zmenu údajov pod¾a písmen a) a c), a to bezodkladne po tom,
ako zmena nastane.
(2) Sprístupnenie pod¾a odseku 1 sa vykoná tak, e
orgán verejnej moci zabezpeèí technickú dostupnos
hodnôt údajov pod¾a odseku 1 správcovi modulu elektronických schránok a oznámi mu informáciu o spôsobe a periodicite sprístupòovania údajov.
(3) Správca modulu elektronických schránok
a) zabezpeèuje pre kadú elektronickú schránku rovnakú základnú úlonú kapacitu; elektronické
schránky orgánov verejnej moci majú vyiu základnú úlonú kapacitu ako ostatné elektronické
schránky,
b) upovedomí pri dosiahnutí urèenej úrovne naplnenia
úlonej kapacity majite¾a elektronickej schránky
o tejto skutoènosti, a ak je majite¾ elektronickej
schránky neèinný, môe zabezpeèi odstránenie
elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uloených a do dosiahnutia urèitej vo¾nej úlonej kapacity, prièom neodstraòuje elektronické
správy a notifikácie, ktoré neboli preèítané; odstránenie je moné vykona najskôr po uplynutí 60 dní
odo dòa doruèenia upovedomenia a na tretí deò nasledujúci po dni preèítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(4) Majite¾ elektronickej schránky môe poiada
správcu modulu elektronických schránok o zvýenie
úlonej kapacity elektronickej schránky na urèenú
dobu; iados sa podáva prostredníctvom na to urèenej
funkcie elektronickej schránky a musí by autorizovaná majite¾om elektronickej schránky. Zvýenie úlonej
kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti
uhradi správcovi modulu elektronických schránok
náklady s tým spojené pod¾a sadzobníka úhrad za èinnos ústredného portálu a spoloèných modulov; to neplatí, ak ide o zvýenie úlonej kapacity elektronickej
schránky orgánu verejnej moci. Zvýenie úlonej kapacity schránky je správca modulu elektronických schránok povinný vykona do troch pracovných dní od doruèenia iadosti a zaplatenia nákladov pod¾a sadzobníka
úhrad za èinnos ústredného portálu a spoloèných modulov.
(5) Správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpeèuje trvalú dostupnos a nemennos elektronických
správ v elektronických schránkach vrátane vetkých
elektronických dokumentov, ktoré elektronické správy
obsahujú, a to za podmienok pod¾a tohto zákona.
(6) Správca modulu elektronických schránok môe
na úèely autorizácie iadosti o zriadenie, aktiváciu,
zmenu a zruenie oprávnení na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýenie úlonej kapacity elektronickej
schránky vytvori autorizaèný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie spojenej s príslunou
iadosou.
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(7) Po predchádzajúcom súhlase správcu modulu
elektronických schránok je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkova elektronickú schránku, ktorej je
majite¾om, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho
informaèného systému, prièom
a) orgán verejnej moci plní namiesto správcu modulu
elektronických schránok povinnos zabezpeèi, aby
1. bola elektronická schránka dostupná,
2. boli prístup a disponovanie s elektronickou schránkou umonené výluène osobám na to oprávneným,
3. bola umonená zmena a zruenie oprávnení
k elektronickej schránke,
4. bolo umonené uchovávanie elektronických správ
a elektronických dokumentov s obsahom totoným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
5. boli zaznamenané dátum a èas kadého úkonu
pod¾a § 11 ods. 3 písm. c) a tieto boli uchovávané
po dobu troch rokov odo dòa, keï k udalosti dolo,
b) orgán verejnej moci je ïalej povinný zabezpeèi, aby
bola
1. elektronická schránka integrovaná s modulom
elektronických schránok a
2. zabezpeèená monos správcu modulu elektronických schránok plni vo vzahu k elektronickým schránkam vetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
c) správca modulu elektronických schránok v súèinnosti s orgánom verejnej moci zabezpeèí presun obsahu elektronickej schránky do úloiska urèeného
orgánom verejnej moci.
(8) Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku pod¾a odseku 7, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení doruèenom správcovi modulu
elektronických schránok do 30. septembra kalendárneho roka ukonèi toto prevádzkovanie vdy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej
moci v súèinnosti so správcom modulu elektronických
schránok zabezpeèí presun obsahu elektronickej
schránky do úloiska urèeného správcom modulu
elektronických schránok.
(9) Na postup pri zriadení, aktivácii, deaktivácii
a zruení elektronickej schránky zriadenej tomu,
o kom to ustanoví osobitný zákon, sa vzahuje tento zákon, prièom osobitný zákon ustanoví, kto je majite¾om
takejto elektronickej schránky a kto sú osoby oprávnené na prístup a disponovanie s takouto elektronickou
schránkou, ako aj to, kto vykonáva práva a povinnosti
majite¾a takejto elektronickej schránky, ak sa zriaïuje
tomu, kto nemá právnu subjektivitu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

12c) § 23a zákona è. 253/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12d
) § 2 zákona è. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb,
podnikate¾ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

45. V § 18 ods. 2 a 8 sa slová úrad vlády vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami správca notifikaèného
modulu v príslunom tvare.
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46. V § 18 ods. 3 druhej vete sa slová úrad vlády
v rámci funkcionality ústredného portálu nahrádzajú
slovami správca notifikaèného modulu; registrácia je
bezplatná.
47. V § 18 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
48. V § 18 odsek 6 znie:
(6) Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom
spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môe poadova ich úhradu od adresáta
notifikácie; o tejto skutoènosti musí by kadý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumoní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas
s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikaèný modul, orgán verejnej
moci, ktorý notifikáciu zasiela, je povinný v prípade, e
je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené
s nákladmi, tieto uhradi pod¾a sadzobníka úhrad za
èinnos ústredného portálu a spoloèných modulov. Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky alebo
elektronickou potou je pre orgán verejnej moci a adresáta vdy bezodplatné..
49. § 19 a 21 vrátane nadpisov znejú:
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1) Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov,
ktoré sú zaznamenate¾né v elektronickej podobe a ktoré jednoznaène odliujú jednu osobu od inej osoby najmä na úèely prístupu k informaènému systému alebo
na úèely elektronickej komunikácie. Elektronická
identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2) Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom
chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej
moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo
vo vzahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoloènému modulu sa identita
deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoloèného modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora
osoby uvedeného v prostriedku pouitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor
osoby v prostriedku pouitom na autorizáciu uvedený
a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4) Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje
sa identita pod¾a odseku 2
a) identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzah, alebo
b) identifikátorom osoby tejto právnickej osoby uvedeným v autentifikaènom kvalifikovanom certifikáte.12b)
(5) Pri prístupe osoby do informaèného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta

Strana 2862

Zbierka zákonov è. 273/2015

pod¾a odseku 2 proces autentifikácie zabezpeèuje autentifikaèný modul alebo, ak ide o pecializovaný portál
a autentifikáciu pod¾a § 21 ods. 6, elektronické prostriedky tohto portálu, ak zabezpeèujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikaèný modul,
a to v oboch prípadoch overením
a) platnosti autentifikaèného kvalifikovaného certifikátu postupom pod¾a § 22b alebo
b) správnosti a platnosti identifikátora osoby a správnosti a platnosti pouitého autentifikátora, ak nebol
pouitý autentifikaèný kvalifikovaný certifikát.
(6) Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej
identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala pod¾a odseku 3.
(7) Osobitný predpis môe ustanovi alebo správca
informaèného systému môe urèi, e na autentifikáciu
pri prístupe osoby do informaèného systému verejnej
správy prostredníctvom prístupového miesta pod¾a odseku 2 je moné poui len autentifikátor ustanovený
pre urèitú úroveò autentifikácie pod¾a bezpeènostných
tandardov vydaných pod¾a osobitného predpisu,8) prièom je vdy moné poui aj autentifikátor vyej úrovne autentifikácie.
(8) Úspená autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis
neustanovuje, e elektronickú komunikáciu je moné
vykonáva aj bez autentifikácie. Úspená autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby, o ktorej právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán
verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky
koná alebo vo vzahu ku ktorým verejnú moc vykonáva,
k prostriedkom a údajom informaèného systému prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis
neustanoví alebo správca informaèného systému neurèí, e takýto prístup je moný aj bez autentifikácie.
§ 20
Identifikácia osoby
(1) Orgány verejnej moci sú povinné umoni osobe,
o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej
moci elektronicky koná alebo vo vzahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, pri prístupe k prístupovému
miestu alebo spoloènému modulu alebo pri elektronickej úradnej komunikácii pouíva na úèely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je
dotknuté.
(2) Orgány verejnej moci sú oprávnené, na úèely pod¾a odseku 1, zavies a pouíva v informaèných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú aj taký spôsob
identifikácie osoby, ktorý nepouíva identifikátor osoby pod¾a tohto zákona, a ak ho zavedú, sú zároveò povinné zabezpeèi
a) spôsob obojsmernej transformácie identifikátora
osoby pod¾a tohto zákona na spôsob identifikácie,
ktorý zavedú,
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b) monos identifikácie osoby na úèely pod¾a odseku 1
aj prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1) Ak § 22a neustanovuje inak, na autentifikáciu sa
môe poui len autentifikátor, ktorým je
a) úradný autentifikátor, ktorým sú obèiansky preukaz s elektronickým èipom a bezpeènostný osobný
kód pod¾a osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostný osobný
kód pod¾a osobitného predpisu,15a) alebo
b) alternatívny autentifikátor, ktorým je jedineèná
a koneèná postupnos znakov, ktorá sama nemá
významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnos týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.
(2) Vydanie obèianskeho preukazu s elektronickým
èipom a bezpeènostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)
(3) Správca autentifikaènej èasti autentifikaèného
modulu zabezpeèuje v autentifikaènom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi kadým identifikátorom osoby a kadým úradným autentifikátorom tak,
aby na úèely vykonania autentifikácie ku kadému
identifikátoru osoby pridelenému
a) fyzickej osobe bolo moné priradi len platný úradný
autentifikátor vydaný tejto fyzickej osobe,
b) právnickej osobe alebo zapísanej organizaènej zloke bolo moné priradi len platný úradný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená kona za túto právnickú osobu alebo v mene tejto
právnickej osoby, alebo zapísanej organizaènej zloky alebo pristupova alebo disponova s elektronickou schránkou, ktorej majite¾om je táto právnická
osoba alebo zapísaná organizaèná zloka.
(4) Správca autentifikaènej èasti autentifikaèného
modulu vedie v autentifikaènom module aj údaje o väzbe medzi kadým zrueným alebo zmeneným identifikátorom osoby a kadým zneplatneným úradným autentifikátorom, aby bolo moné spätne urèi, ktorý
úradný autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby vrátane identifikátora právnickej osoby
alebo zapísanej organizaènej zloky.
(5) Na úèely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie
povinnosti pod¾a odseku 3 písm. b) je správca autentifikaèného modulu v èasti urèenej na autentifikáciu
oprávnený získava údaje z informaèných systémov verejnej správy3) a správca informaèného systému verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnú, a to aj
automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6
druhej vety sa pouijú rovnako.
(6) Orgány verejnej moci sú oprávnené zavies a pouíva pod¾a odseku 1 pre pecializované portály, ktoré
spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný
spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpeèi monos autentifikácie osoby aj prostredníctvom
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autentifikátora pod¾a odseku 1 ustanoveného pre príslunú alebo vyiu úroveò autentifikácie v súlade so
tandardom elektronických sluieb verejnej správy pre
úrovne autentifikácie pod¾a osobitného predpisu.8).
50. V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Pouitie alternatívneho autentifikátora je moné ustanovi
pre jednotlivé úrovne autentifikácie pod¾a tandardov
elektronických sluieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie pod¾a osobitného predpisu.8).
51. Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Osobitné ustanovenia o identifikácii osoby
a autentifikácii prostredníctvom
informaèného systému
§ 22a
(1) Právnická osoba alebo podnikate¾, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, môe poui na úèely prístupu k prístupovému
miestu alebo spoloènému modulu automatizovaný
spôsob s pouitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s pouitím autentifikaèného
kvalifikovaného certifikátu.12b) Na identifikáciu osoby
pri jej prístupe k prístupovému miestu alebo spoloènému modulu spôsobom pod¾a prvej vety sa pouije identifikátor osoby z autentifikaèného kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa pouije tento autentifikaèný
kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore
sa nepouijú. Na orgán verejnej moci sa pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci prvá a druhá
veta pouijú rovnako.
(2) Právnická osoba, podnikate¾ alebo orgán verejnej
moci môu pristupova alebo disponova s elektronickou schránkou automatizovaným spôsobom s pouitím
technického alebo programového prostriedku a s pouitím autentifikaèného kvalifikovaného certifikátu.12b) Na
identifikáciu osoby oprávnenej na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou spôsobom pod¾a prvej vety sa pouije identifikátor osoby z autentifikaèného
kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa pouije tento autentifikaèný kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore sa nepouijú.
§ 22b
(1) Register autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov je informaèným systémom verejnej správy,3) ktorého správcom je správca komunikaènej èasti autentifikaèného modulu.
(2) V registri autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov sa vedie zoznam autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov12b) právnických osôb, podnikate¾ov
a orgánov verejnej moci, ktoré sa pouívajú na úèely
pod¾a § 22a, ako aj údaj o tom, e autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b) bol zruený.
(3) Správca komunikaènej èasti autentifikaèného
modulu zapíe do registra autentifikaèných kvalifiko-
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vaných certifikátov autentifikaèný kvalifikovaný
certifikát12b) na iados toho, komu bol vydaný. Ten,
komu bol autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b) vydaný, je povinný oznámi správcovi komunikaènej èasti autentifikaèného modulu zruenie tohto certifikátu
bezodkladne po tom, ako k zrueniu dôjde.
(4) Správca komunikaènej èasti autentifikaèného
modulu je povinný kadý deò vyda zoznam platných
autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov12b) a zverejni ho na ústrednom portáli.
(5) Zoznam platných autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov12b) pod¾a odseku 4 platí 24 hodín od
jeho vydania a autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b) uvedený v zozname sa povauje za platný poèas
celej doby platnosti zoznamu, kým sa nepreukáe
opak.
(6) Ak je autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b)
zruený, správca komunikaènej èasti autentifikaèného
modulu to bezodkladne oznámi správcom alebo prevádzkovate¾om modulu úradnej komunikácie a modulu
elektronických schránok, ktorí sú povinní bezodkladne
zabezpeèi, aby s pouitím zrueného autentifikaèného
kvalifikovaného certifikátu12b) nebolo moné vykona
úspenú autentifikáciu pri elektronickej komunikácii
s pouitím modulu úradnej komunikácie a modulu
elektronických schránok..
52. V § 23 ods. 1 prvej vete sa za slová elektronickým
podpisom vkladajú slová a mandátnym certifikátom
a v druhej vete sa za slová elektronickým podpisom
vkladajú slová alebo zaruèenou elektronickou
peèaou18).
53. V § 23 ods. 4 sa vypúajú slová v informaènom
systéme verejnej správy3), slová [§ 49 písm. f)] sa nahrádzajú slovami [§ 49 písm. h)] a na konci sa pripája
táto veta: Evidenciu pod¾a prvej vety vedie orgán verejnej moci prostredníctvom centrálneho registra elektronických plnomocenstiev pod¾a § 23a..
54. V § 23 ods. 5 sa vypúajú slová v informaènom
systéme verejnej správy3), za slová inej osoby sa
vkladajú slová pod¾a odseku 4 a za slová èi oprávnenie sa vkladajú slová pod¾a odseku 4.
55. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23a
Centrálny register elektronických plnomocenstiev
(1) Zriaïuje sa centrálny register elektronických plnomocenstiev, ktorý je informaèným systémom verejnej správy, a jeho správcom je ministerstvo vnútra.
V centrálnom registri elektronických plnomocenstiev
sa vedú najmä elektronické plnomocenstvá a údaje
pod¾a § 23 ods. 4.
(2) Elektronickým plnomocenstvom sa na úèely vedenia v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev rozumie plnomocenstvo udelené v elektronickej
podobe vo forme údajov vyplnených pod¾a elektronického formulára elektronického plnomocenstva obsahujúce náleitosti plnomocenstva pod¾a osobitných
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predpisov, najmä vak identifikátor osoby splnomocnite¾a a splnomocnenca, ako aj jednoznaèné urèenie rozsahu oprávnenia splnomocnenca kona v mene splnomocnite¾a a ktoré je autorizované splnomocnite¾om.
(3) Pre elektronické plnomocenstvo vytvára elektronický formulár elektronického plnomocenstva správca
centrálneho registra elektronických plnomocenstiev
alebo ústredný orgán tátnej správy na úèely zastupovania v konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva
ústrednú tátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky. Centrálny register elektronických
plnomocenstiev je prístupný prostredníctvom ústredného portálu, a to aj automatizovaným spôsobom.
(4) Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev zabezpeèí kadému
a) splnomocnite¾ovi po úspenej autentifikácii monos uloenia a odvolania elektronického plnomocenstva v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev,
b) splnomocnencovi po úspenej autentifikácii monos vypovedania elektronického plnomocenstva,
c) splnomocnite¾ovi, splnomocnencovi a orgánu verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické
plnomocenstvo týka, sprístupnenie elektronického
plnomocenstva.
(5) Uloenie, odvolanie, vypovedanie a sprístupnenie
elektronického plnomocenstva sú bezodplatné a vykonávajú sa prostredníctvom na to urèenej funkcie centrálneho registra elektronických plnomocenstiev v spojení s autorizáciou úkonu, prièom ak dôjde k odvolaniu
alebo vypovedaniu elektronického plnomocenstva,
centrálny register elektronických plnomocenstiev bezodkladne vyznaèí informáciu o tejto skutoènosti pri príslunom elektronickom plnomocenstve.
(6) Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev sprístupní elektronické formuláre elektronických plnomocenstiev bezodplatne prostredníctvom modulu elektronických formulárov.
(7) Ak je elektronické plnomocenstvo uloené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán
verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické
plnomocenstvo týka, je povinný získa informácie
o rozsahu oprávnenia splnomocnenca z elektronického
plnomocenstva a nie je oprávnený poadova od splnomocnite¾a alebo splnomocnenca preukázanie tohto
oprávnenia, ak nemá odôvodnenú pochybnos o jeho
rozsahu alebo o tom, èi oprávnenie trvá..
56. V § 24 a 26 sa slová úrad vlády vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami správca modulu elektronických formulárov v príslunom tvare.
57. V § 24 ods. 3 písmeno a) znie:
a) vytvori elektronické podanie a k elektronickému
podaniu pripoji iné elektronické dokumenty ako
prílohy k elektronickému podaniu pod¾a § 25 ods. 4,
ako aj vytvori a odosla elektronickú úradnú správu s týmto podaním a jeho prílohami,.
58. V § 25 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktoré je autorizované za podmienok pod¾a § 23 ods. 1..
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59. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ide o elektronický úradný dokument pod¾a § 3
písm. k) tretieho bodu, na úèely preukázania právnych
skutoèností v òom uvedených musí by neoddelite¾ne
spojený s elektronickým úradným dokumentom, ktorého sa tieto právne skutoènosti týkajú, a to tak, e oba
tieto elektronické úradné dokumenty sú spoloène
autorizované zaruèeným elektronickým podpisom
s pripojenou èasovou peèiatkou..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
60. V § 28 ods. 4 sa slová Úrad vlády nahrádzajú
slovami Správca modulu elektronických formulárov
a za slová aj na základe sa vkladá slovo ním.
61. V § 28 ods. 5 sa slová elektronickým formulárom nahrádzajú slovami elektronické formuláre a za
slovo uchovávajú sa vkladajú slová a sprístupòujú.
62. § 28 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu
nie je moné alebo úèelné vytvára výluène ako elektronický formulár, je moné èasti elektronického úradného dokumentu vytvori aj ako iný elektronický dokument ne elektronický formulár; v takom prípade
musia by vetky èasti elektronického úradného dokumentu neoddelite¾ne spojené, a to tak, e sú autorizované spoloène ako jeden celok..
63. V § 29 ods. 1 prvej vete sa vypúa èiarka a slová
vrátane elektronického doruèovania doruèenky.
64. V § 29 ods. 3 sa za slovo formou vkladá slovo
elektronickej.
65. § 30 znie:
§ 30
(1) Elektronickou doruèenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte
a sekunde elektronického doruèenia, identifikátor osoby prijímate¾a, identifikátor osoby odosielate¾a a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických
dokumentov, ktoré sa elektronicky doruèujú; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických
dokumentov musí zabezpeèi vytvorenie logickej väzby
na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.
(2) Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doruèenku vytvára a potvrdzuje elektronická podate¾òa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej
moci, elektronickú doruèenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doruèovania
a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpeèuje, aby ju mal prijímate¾ pri preberaní doruèovaného
elektronického dokumentu vdy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdi.
(3) Prijímate¾ potvrdzuje elektronickú doruèenku
prostredníctvom funkcie urèenej na tento úèel.
(4) Elektronická doruèenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielate¾a príslunej elektronickej
úradnej správy, ktorej doruèenie elektronická doru-
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èenka potvrdzuje, a to aj, ak táto elektronická schránka nie je aktivovaná; to neplatí, ak odosielate¾ nie je
známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.
(5) Údaje uvedené v elektronickej doruèenke, ktorá
bola potvrdená pod¾a odseku 3, sa povaujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(6) Elektronická doruèenka sa vytvára a potvrdzuje
pri kadom elektronickom doruèení, prièom ak nejde
o doruèenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa
pod¾a odseku 2 automatizovane, keï nastane moment
doruèenia pod¾a § 32 ods. 5.
(7) Orgán verejnej moci je povinný prijíma elektronicky doruèované elektronické úradné správy kadodenne..
66. V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slová elektronická
schránka vkladá slovo adresáta.
67. V § 32 sa slová elektronická správa vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami elektronická úradná
správa v príslunom tvare a slovo doruèenka vo vetkých tvaroch sa nahrádza slovami elektronická doruèenka v príslunom tvare.
68. V § 32 ods. 1 sa slovo prístupná nahrádza slovom dostupná.
69. V § 32 ods. 4 sa za slovo sprístupnenia vkladá
slovo obsahu.
70. V § 33 sa slová elektronická správa vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami elektronická úradná
správa v príslunom tvare.
71. § 34 vrátane nadpisu znie:
§ 34
Elektronická úradná tabu¾a
(1) Elektronická úradná tabu¾a je elektronické úloisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejòované
elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.
(2) Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej
úradnej tabuli
a) elektronický úradný dokument, ktorý je pod¾a tohto
zákona z h¾adiska právnych úèinkov totoný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, e sa doruèuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci,
verejnou vyhlákou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurèitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doruèovaní tým nie sú
dotknuté,
b) iný elektronický dokument ne pod¾a písmena a),
o ktorom osobitný predpis21a) ustanovuje, e sa zverejòuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou
vyhlákou, na webovom sídle alebo iným obdobným
spôsobom zverejnenia pre neurèitý okruh osôb.
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elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhlákou, na webovom sídle alebo iným obdobným
spôsobom zverejnenia pre neurèitý okruh osôb, a ak to
z objektívnych dôvodov nie je moné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súèasne so zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol
zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhlákou, na
webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurèitý okruh osôb.
(5) Správca modulu elektronického doruèovania zabezpeèuje
a) prostredníctvom modulu elektronického doruèovania na ústrednom portáli sprístupnenie elektronickej úradnej tabule,
b) kadému orgánu verejnej moci prístup k elektronickej úradnej tabuli na úèely pod¾a tohto zákona,
c) sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej úradnej tabuli
kadému, a to bezodplatne a bez potreby autentifikácie a v èlenení pod¾a orgánov verejnej moci,
d) prostredníctvom notifikaèného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu na elektronickej úradnej tabuli vetkým,
ktorí si pri registrácii zvolili monos zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej úradnej tabuli
alebo si v konkrétnej veci zvolili monos zasielania
notifikácií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Napríklad § 23 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích
predpisov, § 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, § 11
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..

72. V § 35 ods. 1 písm. c) sa za slová formát elektronického dokumentu vkladajú slová alebo inú verziu
rovnakého formátu elektronického dokumentu.
73. V § 35 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Zaruèenou konverziou je konverzia s cie¾om zachovania právnych úèinkov pôvodného dokumentu
a jeho pouite¾nosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaruèenú konverziu pod¾a tvrtej èasti.
(3) Osobou oprávnenou vykonáva zaruèenú konverziu (ïalej len osoba vykonávajúca konverziu) sa
rozumie
a) orgán verejnej moci a notár,
b) potový podnik poskytujúci univerzálnu slubu, ak
je prevádzkovate¾om integrovaného obsluného
miesta, a
c) advokát alebo patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny..

(3) Zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnos zverejnenia èi vyvesenia pod¾a osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

74. § 35 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Osoba vykonávajúca konverziu pod¾a odseku 3
písm. b) môe vykonáva zaruèenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obsluného miesta..

(4) Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deò, ako zverejní

75. Nadpis § 36 znie: Postup pre zaruèenú konverziu.
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76. V § 36 ods. 1 písm. c) sa za slovo sú vkladajú
slová zachované alebo.
77. V § 36 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo inou verziou rovnakého formátu elektronického dokumentu.
78. V § 36 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Osoba vykonávajúca konverziu je povinná vyiada si pred zaèatím vykonávania zaruèenej konverzie
evidenèné èíslo záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii od ministerstva financií..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
79. V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a elektronický odtlaèok pôvodného elektronického dokumentu,.
80. V § 37 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. e) sa na konci
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak bola zaruèená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú,.
81. V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a elektronický odtlaèok novovzniknutého elektronického dokumentu.
82. V § 37 ods. 3 sa slová písm. a) a f) nahrádzajú
slovami písm. a) a d) a f) a na konci sa pripájajú tieto
slová: a elektronický odtlaèok novovzniknutého elektronického dokumentu,.
83. V § 38 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
84. V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:
c) ak nejde o konverziu pod¾a § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo video súborom..
85. V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová elektronického dokumentu.
86. V § 39 ods. 4 sa za slovo tvoria vkladá slovo informaèný.
87. V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Evidencia záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii sa
vedie v dátovej truktúre urèenej a zverejnenej ministerstvom financií..
88. V § 39 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu
záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii, ktorá je informaèným systémom verejnej správy,3) a pride¾uje
osobám vykonávajúcim konverziu evidenèné èíslo záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii. Obsahom centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii sú údaje z evidencií záznamov o vykonanej
zaruèenej konverzii. Osoba vykonávajúca konverziu
zasiela ministerstvu financií údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii spôsobom a v lehotách ustanovených veobecne záväzným právnym
predpisom. Ak ide o notára, pridelenie evidenèného èísla záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaruèenej
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konverzii zabezpeèuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informaèného
systému pod¾a osobitného predpisu.22a)
(7) Ak osoba vykonávajúca konverziu pouije na výkon zaruèenej konverzie postupy, technické prostriedky a programové prostriedky, ktoré boli osvedèené
znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpeènosti a ochrany informaèných systémov, predpokladá
sa, e zaruèená konverzia je vykonaná v súlade s podmienkami pod¾a § 36 ods. 1..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 29 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov..

89. V § 39 ods. 8 prvej vete sa za slovo Advokát vkladá èiarka a slová patentový zástupca a v druhej vete
sa vypúajú slová alebo z èinnosti orgánu verejnej
moci s rovnakou vecnou príslunosou, ale inou miestnou príslunosou.
90. V piatej èasti sa vo vetkých tvaroch slová poskytovate¾ úhrady nahrádzajú slovom poplatník,
slová prijímate¾ úhrady sa nahrádzajú slovom príjemca, slová pokyn na úhradu sa nahrádzajú slovami príkaz na úhradu a slovo platca sa nahrádza slovom platite¾ v príslunom tvare.
91. V § 40 písmená d) a f) znejú:
d) hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad
naraz, ktorú vykoná akreditovaný platite¾ alebo
prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
na úèet príjemcu úhrady,
e) príkazom na úhradu elektronický dokument obsahujúci jednoznaèný identifikátor úhrady, identifikáciu
úètu, na ktorý sa má úhrada vykona, výku úhrady
a ktorý obsahuje alebo umoòuje zisti jedineènú
a jednoznaènú identifikáciu príjemcu úhrady, orgánu
verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon
vykonáva, ak je odliný od príjemcu úhrady,
f) informáciou o úhrade informácia obsahujúca identifikátor príkazu na úhradu a údaje uvedené v príkaze na úhradu, na základe ktorého sa úhrada vykonala, výku úhrady, ktorá bola vykonaná, èas
a dátum vykonania úhrady a oznaèenie akreditovaného platite¾a alebo prevádzkovate¾a integrovaného
obsluného miesta, prostredníctvom ktorých bola
úhrada vykonaná..
92. V § 42 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Ak povinnos vykona úhradu vzniká inak ako
pod¾a odseku 1, príkaz na úhradu vytvorí správca alebo
prevádzkovate¾ prístupového miesta, prièom
a) identifikátor úhrady, identifikáciu úètu, na ktorý sa
má úhrada vykona, identifikáciu príjemcu úhrady,
identifikáciu orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odliný od
príjemcu úhrady, a výku úhrady urèí na základe informácií získaných prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
b) iné náleitosti príkazu na úhradu ako pod¾a písmena
a) urèí na základe typu úkonu alebo konania, a ak je
to potrebné, aj na základe informácie od poplatníka.
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(3) Súèasne s vytvorením príkazu na úhradu pod¾a
a) odseku 1 orgán verejnej moci doruèí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odliný
od orgánu, ktorý príkaz na úhradu vytvoril,
b) odseku 2 správca alebo prevádzkovate¾ prístupového miesta zabezpeèuje sprístupnenie príkazu na
úhradu poplatníkovi a zaslanie príkazu na úhradu
do elektronickej schránky poplatníka, ak o to poplatník poiada, a súèasne zabezpeèí pripojenie príkazu na úhradu ako prílohy k elektronickému podaniu, ku ktorému je príkaz na úhradu vytváraný na
prístupovom mieste.

o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveò vznikla
povinnos vykona úhradu pod¾a osobitného predpisu
alebo na jeho základe, povauje sa informácia o úhrade
za zaruèenú informáciu o úhrade, povinnos poplatníka vykona úhradu sa povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii o úhrade za splnenú a vzniká poh¾adávka príjemcu úhrady voèi prevádzkovate¾ovi
integrovaného obsluného miesta.

(4) Ak je príjemcom úhrady vyí územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon tátnej správy, údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu pod¾a odseku 1 urèí príjemca úhrady. Na základe dohody vyieho
územného celku alebo obce s ministerstvom financií
môu by údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu zabezpeèené prostredníctvom platobného modulu..

§ 44

93. § 42 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej
moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva,
a na úèely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykona úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúètovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väèom rozsahu, ne ustanovuje tento zákon,
poskytovanie takýchto informácií zabezpeèujú tieto orgány verejnej moci vo vzájomnej súèinnosti..
94. § 43 a 46 vrátane nadpisov znejú:
§ 43
Vykonanie úhrady prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta
(1) Prostredníctvom
integrovaného
obsluného
miesta je moné vykona úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta.
(2) Poplatník na základe údajov v príkaze na úhradu
vykoná úhradu v prospech prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta.
(3) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
zabezpeèuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady
odoslal informaèný systém integrovaného obsluného
miesta platobnému modulu informáciu o úhrade.
(4) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpeèí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie
alebo úkon vykonáva, ak je odliný od príjemcu úhrady.
(5) Okamihom odoslania informácie o úhrade pod¾a
odseku 3 vzniká záväzok prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta uhradi plnenie v sume uvedenej
v tejto informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady
uvedeného v nej.
(6) Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu
na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi v informácii

(7) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
je povinný splni záväzok pod¾a odseku 5 do desiatich
pracovných dní odo dòa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.

Vykonanie úhrady prostredníctvom
akreditovaného platite¾a
(1) Prostredníctvom akreditovaného platite¾a je moné vykona úhradu niektorým zo spôsobov bezhotovostného prevodu z úètu vedeného v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky,24) ktorý akreditovaný platite¾ poskytuje, poukazom potového platobného styku alebo iným
spôsobom, ktorý poskytuje akreditovaný platite¾.
(2) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
zabezpeèuje, aby bolo prostredníctvom platobného modulu umonené poplatníkovi vykona úhradu, na ktorej vykonanie je povinný pod¾a osobitného predpisu,
alebo na jeho základe, a to najmenej pri kadom elektronickom podaní, ktoré je spojené s povinnosou vykona úhradu pod¾a osobitných predpisov, bezprostredne
po odoslaní elektronického podania, alebo po jeho odoslaní na základe výzvy alebo na základe vykonate¾ného
rozhodnutia orgánu verejnej moci. Správca alebo prevádzkovate¾ ústredného portálu alebo pecializovaného portálu zabezpeèuje, aby prostredníctvom tohto prístupového miesta bolo poplatníkovi umonené vyui
funkcionalitu platobného modulu pod¾a prvej vety.
(3) Poplatník vykoná úhradu prostredníctvom akreditovaného platite¾a tak, e v rámci funkcionality prístupového miesta, platobného modulu alebo iného informaèného systému verejnej správy3) zvolí spôsob
vykonania úhrady akreditovaného platite¾a a uvedie
informácie potrebné na vykonanie úhrady, ktoré poplatník pouije pri vykonaní úhrady prostredníctvom
akreditovaného platite¾a.
(4) Ak akreditovaný platite¾ v súlade s podmienkami,
za ktorých úhradu vykoná, dohodnutých medzi ním
a poplatníkom na základe ich právneho vzahu, overí,
e úhradu je v zadanej výke moné vykona, odole
platobnému modulu informáciu o úhrade.
(5) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpeèí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady
a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odliný od príjemcu úhrady.
(6) Okamihom odoslania informácie o úhrade pod¾a
odseku 4
a) je akreditovaný platite¾ povinný uhradi plnenie
v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech
príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak
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akreditovaný platite¾ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza toto plnenie z prostriedkov poplatníka,
b) vzniká záväzok akreditovaného platite¾a uhradi plnenie v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platite¾ nespravuje prostriedky
poplatníka a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poplatníka.
(7) Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu
na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi v informácii
o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveò vznikla
povinnos vykona úhradu pod¾a osobitného predpisu
alebo na jeho základe, povauje sa informácia o úhrade
za zaruèenú informáciu o úhrade, povinnos poplatníka
vykona úhradu sa povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný
platite¾ nespravuje prostriedky poplatníka a neuhrádza
tento záväzok z prostriedkov poplatníka, vzniká v rovnakej výke poh¾adávka príjemcu úhrady voèi akreditovanému platite¾ovi.
(8) Akreditovaný platite¾ je povinný splni povinnos
pod¾a odseku 6 do piatich pracovných dní odo dòa jej
vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(9) Ak akreditovaný platite¾ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza plnenie pod¾a odseku 6 písm. a)
z prostriedkov poplatníka, okamihom odoslania informácie o úhrade pod¾a odseku 4 prostriedky poplatníka
vo výke uvedenej v tejto informácii nepodliehajú výkonu rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov.
Akreditovaný platite¾
§ 45
(1) Akreditovaným platite¾om sa na úèely tejto èasti
rozumie osoba zapísaná v zozname akreditovaných platite¾ov.
(2) Zoznam akreditovaných platite¾ov vedie správca
komunikaènej èasti platobného modulu. Správca komunikaènej èasti platobného modulu do zoznamu
akreditovaných platite¾ov zapíe,
a) ak nejde o vykonanie úhrady platobnou kartou,
1. banku alebo poboèku zahraniènej banky,24) ak
o to poiadajú,
2. platobnú intitúciu alebo poboèku zahraniènej
platobnej intitúcie25) vrátane mobilného operátora,26) ktorý má platné povolenie na poskytovanie platobných sluieb, ak o to poiadajú,
3. právnickú osobu zriadenú zákonom na vykonávanie rozpoètu orgánov verejnej moci a vykonávanie
súvisiacich platobných operácií, ak o to poiada,
4. potový podnik oprávnený poskytova potový
platobný styk,27) ak o to poiada,
b) ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, osobu
pod¾a odseku 1, s ktorou správca administratívnej
èasti platobného modulu uzatvoril zmluvu o výkone
èinnosti akreditovaného platite¾a pod¾a § 47.
§ 46
(1) iados o zápis do zoznamu akreditovaných platite¾ov podáva iadate¾ správcovi komunikaènej èasti
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platobného modulu. Táto iados musí by autorizovaná alebo vlastnoruène podpísaná iadate¾om a obsahuje
a) identifikátor osoby iadate¾a a identifikátor osoby
fyzickej osoby oprávnenej kona za iadate¾a alebo
v jeho mene,
b) spôsob vykonania úhrady poskytovaný iadate¾om,
a ak poskytuje rôzne spôsoby vykonania úhrady,
uvedie kadý zo spôsobov osobitne,
c) dátum podania.
(2) Prílohou iadosti pod¾a odseku 1 je dokument,
z ktorého vyplýva, e iadate¾ je osobou pod¾a § 45
ods. 2 písm. a).
(3) iados pod¾a odseku 1 sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a jej vzor zverejòuje
správca komunikaènej èasti platobného modulu na
ústrednom portáli.
(4) Ak iados pod¾a odseku 1 spåòa vetky náleitosti pod¾a odsekov 1 a 2 a ak funkcionalita platobného
modulu umoòuje spôsob vykonania úhrady uvedený
v tejto iadosti, správca komunikaènej èasti platobného
modulu zapíe iadate¾a do zoznamu akreditovaných
platite¾ov. Ak iados pod¾a odseku 1 nespåòa niektorú
z náleitostí pod¾a odsekov 1 a 2, správca komunikaènej èasti platobného modulu vyzve iadate¾a, aby iados doplnil v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia
ako sedem pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy; ak
iadate¾ túto iados v urèenej lehote nedoplní, správca
komunikaènej èasti platobného modulu ju odmietne
a upovedomí o tom iadate¾a.
(5) Ak chce akreditovaný platite¾ poskytova spôsob
vykonania úhrady inak, ne uviedol v iadosti pod¾a odseku 1 písm. b), je povinný pred zaèatím takéhoto poskytovania poiada správcu komunikaènej èasti platobného modulu o zápis zmeny do zoznamu
akreditovaných platite¾ov. Na zápis zmeny sa pouijú
ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 rovnako. Akreditovaný
platite¾ je oprávnený poskytova spôsob vykonania
úhrady, ktorého sa zmena týka, odo dòa zápisu zmeny
do zoznamu akreditovaných platite¾ov.
(6) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
v zozname akreditovaných platite¾ov vedie o kadom
akreditovanom platite¾ovi údaje v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a b); osobné údaje akreditovaného platite¾a
a osoby oprávnenej kona za akreditovaného platite¾a
alebo v jeho mene, najmä identifikátor osoby, je správca
komunikaènej èasti platobného modulu oprávnený
spracúva na úèely plnenia povinností pod¾a tejto èasti
v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto úèelu
a poèas nevyhnutnej doby. Správca komunikaènej èasti
platobného modulu zverejòuje na ústrednom portáli
vetky spôsoby vykonania úhrady, ktoré funkcionalita
platobného modulu umoòuje, ako aj obchodné meno
alebo názov akreditovaného platite¾a pre kadý z podporovaných spôsobov vykonania úhrady.
(7) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
vyèiarkne zo zoznamu akreditovaných platite¾ov akreditovaného platite¾a
a) ku dòu jeho zániku,
b) ku dòu jeho vstupu do likvidácie,
c) ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vy-
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hlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zastavení konkurzu alebo o zruení konkurzu pre
nedostatok majetku pod¾a osobitného predpisu,27a)
ku dòu zániku jeho oprávnenia na podnikanie,
ak ide o banku alebo poboèku zahraniènej banky,24)
platobnú intitúciu alebo poboèku zahraniènej platobnej intitúcie,25) ku dòu odobratia alebo zániku
bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie jej platobných sluieb,
na jeho iados, a to ku dòu doruèenia iadosti, ak
v iadosti nie je uvedený neskorí dátum,
ak ide o akreditovaného platite¾a pod¾a § 45 ods. 2
písm. b), aj dòom skonèenia alebo zániku zmluvy
o výkone èinnosti akreditovaného platite¾a.

(8) Na úèely plnenia povinností správcu komunikaènej èasti platobného modulu pod¾a odseku 7 oznamuje
bezodkladne správcovi komunikaènej èasti platobného
modulu skutoènosti pod¾a odseku 7
a) písm. a) a d) orgán verejnej moci, ktorý vedie register právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci,12c) s uvedením dátumu vzniku skutoènosti
a identifikátora osoby,
b) písm. e) Národná banka Slovenska, s uvedením dátumu vzniku skutoènosti a identifikátora osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.

95. V § 47 sa slová ministerstvo financií vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami správca administratívnej èasti platobného modulu v príslunom tvare.
96. V § 47 odsek 9 znie:
(9) Správca administratívnej èasti platobného modulu bezodkladne po uzavretí zmluvy oznámi správcovi
komunikaènej èasti platobného modulu, e dolo
k uzavretiu zmluvy pod¾a odseku 8, a správca komunikaènej èasti platobného modulu zapíe akreditovaného
platite¾a pod¾a § 45 ods. 2 písm. b) do zoznamu akreditovaných platite¾ov..
97. § 48 vrátane nadpisu znie:
§ 48
Povinnosti správcu komunikaènej èasti
platobného modulu, správcu administratívnej èasti
platobného modulu, akreditovaného platite¾a
a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
a správca administratívnej èasti platobného modulu,
kadý v rozsahu pôsobnosti k èasti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinní v rámci funkcionality platobného modulu
a) poskytnú poplatníkovi vdy pred autorizáciou
úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáa poplatník, ak sú známe,
b) sprístupni v platobnom module vetky podporované spôsoby vykonania úhrady a v rámci nich prístup
k podporovaným slubám kadého akreditovaného
platite¾a,
c) umoni v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady a jednotlivých akreditova-
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ných platite¾ov poplatníkovi zada vetky informácie
a vykona vetky úkony, ktoré sú na vykonanie
úhrady potrebné,
d) umoni akreditovaným platite¾om integrova ich informaèné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon èinnosti pod¾a tejto èasti na zverejnené komunikaèné rozhranie platobného modulu pod¾a odseku 3
a poskytnú im nevyhnutnú súèinnos,
e) zabezpeèi vedenie evidencie prijatých informácií od
integrovaného obsluného miesta a akreditovaného
platite¾a pod¾a tejto èasti a odoslaných informácií
o úhrade, a to poèas piatich rokov odo dòa prijatia
informácie a odoslania informácie o úhrade,
f) umoni prevádzkovate¾om integrovaného obsluného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa
úhrada týka, integrova ich informaèné systémy
a iné prostriedky potrebné na výkon èinnosti pod¾a
tejto èasti na zverejnené komunikaèné rozhranie
platobného modulu a poskytnú im nevyhnutnú súèinnos.
(2) Akreditovaný platite¾ je povinný
a) zabezpeèi na úèely vykonania úhrady pod¾a tejto
èasti dostupnos svojich informaèných systémov
a iných prostriedkov kadodenne,
b) poskytova správcovi komunikaènej èasti platobného modulu a správcovi administratívnej èasti platobného modulu vdy aktuálnu informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáa
poplatník, na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a),
c) poskytnú správcovi komunikaènej èasti platobného modulu a správcovi administratívnej èasti platobného modulu informácie na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 1 písm. c) a poskytnú na tento
úèel vetku potrebnú súèinnos.
(3) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
zverejòuje na ústrednom portáli komunikaèné rozhranie platobného modulu na úèely integrácie informaèných systémov a iných prostriedkov akreditovaných
platite¾ov.
(4) Správca administratívnej èasti platobného modulu zverejòuje metainformácie o komunikaènom rozhraní v centrálnom metainformaènom systéme.
(5) Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je
povinný vies evidenciu prijatých informácií o úhrade.
(6) Správca komunikaènej èasti platobného modulu
a správca administratívnej èasti platobného modulu sú
povinní poskytnú orgánu verejnej moci, ktorého sa
úhrada týka, prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta a akreditovanému platite¾ovi nevyhnutnú
súèinnos na úèely plnenia ich povinností pod¾a tejto
èasti.
(7) Orgány verejnej moci sú povinné oznámi správcovi administratívnej èasti platobného modulu identifikáciu úètu, na ktorom prijímajú úhrady pod¾a tejto
èasti, a to najneskôr v deò zriadenia tohto úètu; táto
povinnos sa obdobne vzahuje aj na informáciu o zmene èi zruení takéhoto úètu. Ak orgán verejnej moci,
ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, je odliný od príjemcu úhrady, sú oba tieto orgány povinné
túto skutoènos spolu s identifikáciou konania alebo
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úkonu oznámi správcovi administratívnej èasti platobného modulu; táto povinnos sa obdobne vzahuje
aj na informáciu o zmene takejto skutoènosti.
(8) Orgány verejnej moci sú povinné poskytnú
správcovi administratívnej èasti platobného modulu
potrebné informácie a súèinnos pri urèovaní výky
úhrad na úèely vytvárania príkazu na úhradu.
(9) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta alebo akreditovaný platite¾ môe vykona hromadnú
úhradu len vtedy, ak uzatvoril písomnú dohodu o hromadných úhradách so správcom administratívnej èasti platobného modulu. Dohoda pod¾a prvej vety musí
by v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s kadým
prevádzkovate¾om integrovaného obsluného miesta
a s kadým akreditovaným platite¾om a musí obsahova aj povinnos prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta a akreditovaného platite¾a vytvára
a poskytova informácie na úèely evidencie a identifikácie hromadných úhrad. Informácie pod¾a prvej vety sa
poskytujú spôsobom, ktorý umoní identifikáciu výky
v spojení s úhradou, ktorej sa výka týka, a s identifikáciou poplatníka, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a identifikáciu
právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva.
(10) Orgán verejnej moci a prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta sú oprávnení na úèely plnenia
povinností pod¾a tejto èasti spracúva osobné údaje poplatníka, najmä identifikátor osoby poplatníka, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto úèelu a na
nevyhnutnú dobu..
98. V § 49 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená
e) a f), ktoré znejú:
e) zdrojovým údajom údaj objektu evidencie, ktorý je
vedený v zdrojovom registri, je vo vzahu k subjektu
evidencie jedineèný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenèného registra, kde je vedený
ako referenèný údaj,
f) zdrojovým registrom register ustanovený osobitným
predpisom, ak obsahuje aspoò jeden zdrojový údaj,.
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
99. V § 49 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo prázdny údaj.
100. V § 51 odsek 2 znie:
(2) Zoznam referenèných registrov vedie ministerstvo financií a tento zoznam obsahuje ku kadému referenènému registru
a) názov referenèného registra,
b) správcu referenèného registra a registrátora referenèného registra,
c) oznaèenie referenèných údajov z tohto referenèného
registra,
d) údaj o tom, ktoré referenèné údaje sú získavané zo
zdrojových registrov,
e) oznaèenie dátovej èasti modulu úradnej komunikácie pod¾a § 10 ods. 11 písm. c) alebo d), ktorá sa pri
pouívaní referenèného údaja vo vzájomnej komunikácii orgánov verejnej moci pouije,
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f) oprávnenie správcu referenèného registra na ude¾ovanie prístupu k referenèným registrom..
101. V § 51 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
102. V § 51 odsek 4 znie:
(4) Zmeny v zozname referenèných registrov vykonáva ministerstvo financií v truktúrovanej podobe
a pod¾a aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenèných registrov, oznaèenie referenèných údajov, zdrojových registrov, ako aj vetky
zmeny s tým súvisiace zverejòuje ministerstvo financií
na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným
osobám spôsobom, akým sa zverejòujú návrhy veobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenèných registrov ministerstvo financií sprístupòuje
v centrálnom metainformaènom systéme verejnej správy, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle..
103. § 52 a 54 vrátane nadpisov znejú:
§ 52
Pouívanie hodnôt referenèných údajov
(1) Registrátor registra, v ktorom sa evidujú medzi
údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú referenènými údajmi, je povinný hodnoty týchto údajov objektu evidencie referencova, ak nie je v odsekoch 2 a 4
ustanovené inak.
(2) Registrátor referenèného registra nereferencuje
hodnoty referenèných údajov, ktoré sú vedené v referenènom registri, ktorého je registrátorom.
(3) Registrátor zdrojového registra nereferencuje
hodnoty tých referenèných údajov, ktoré sú referenèným registrom získavané poskytnutím zdrojových údajov z tohto zdrojového registra.
(4) Ak pri zápise, zmene alebo výmaze zdrojového
údaja vykonal referencovanie registrátor zdrojového
registra, nie je registrátor referenèného registra povinný vykona k hodnotám toho istého údaja referencovanie pri jeho zápise, zmene alebo výmaze z referenèného
registra.
(5) Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, prièom na úèely referencovania sa nepouijú
ustanovenia o poskytovaní elektronických odpisov z informaèných systémov verejnej správy pod¾a osobitného
predpisu.21)
(6) Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu
hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný
takúto zmenu alebo výmaz vykona v ním vedenom registri vdy z vlastnej iniciatívy, a to bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja pod¾a osobitného predpisu.
(7) Ak sa pri výkone verejnej moci zisujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenènými
údajmi, je orgán verejnej moci povinný referencova
prísluné hodnoty referenèných údajov; ustanovenia
odsekov 2 a 4 tým nie sú dotknuté. Orgán verejnej
moci je na úèely udriavania aktuálneho stavu registrov, ktoré vedie, oprávnený referencova hodnoty refe-
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renèných údajov aj priebene pri ich zmenách v referenènom registri.
§ 53
Oprava hodnôt referenèných
údajov a zdrojových údajov
(1) Oprava hodnôt referenèných údajov a zdrojových
údajov sa vykoná, ak
a) sú hodnoty údajov v rozpore so skutoèným stavom
alebo s verejnou listinou alebo iným dokumentom,
na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol
vymazaný,
b) bola chybným postupom orgánu verejnej moci zapísaná rovnaká hodnota údaja vo vzahu k viacerým
odliným subjektom evidencie alebo viaceré hodnoty údaja k jednému subjektu evidencie a pod¾a osobitného predpisu môe by jedna hodnota údaja pridelená len jednému subjektu evidencie, alebo
c) ide o odstránenie chýb v písaní alebo poèítaní alebo
sú údaje chybné z dôvodu chyby v písaní alebo poèítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil
sa alebo bol vymazaný.
(2) Ak orgán verejnej moci pri svojej èinnosti zistí, e
je odôvodnený predpoklad na opravu hodnôt referenèných údajov, bezodkladne to oznámi registrátorovi
a správcovi prísluného referenèného registra. Registrátor referenèného registra vykoná opravu hodnôt
údajov spôsobom pod¾a osobitného predpisu,5) a ak ten
neustanovuje spôsob opravy, postupom pod¾a odsekov 4 a 7; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.
(3) Ak ide o referenèné údaje, ktoré boli v referenènom registri zapísané, zmenené alebo vymazané na základe poskytnutých zdrojových údajov, správca postúpi oznámenie pod¾a odseku 2 registrátorovi a správcovi
zdrojového registra, z ktorého boli referenèné údaje
poskytnuté, a opravu vykoná registrátor zdrojového registra spôsobom pod¾a osobitného predpisu,5) a ak ten
neustanovuje spôsob opravy, postupom pod¾a odsekov 4 a 7.
(4) Opravu hodnôt údajov vykonáva registrátor, a to
aj bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja pod¾a
osobitného predpisu.
(5) Registrátor je povinný pred vykonaním opravy
riadne a úplne zisti skutkový stav a orgány verejnej
moci a osoby, ktorých sa chybné údaje týkajú, sú povinní poskytnú registrátorovi na tento úèel súèinnos.
Registrátor na úèely zistenia skutkového stavu pouije
najmä originál alebo osvedèenú kópiu verejnej listiny
alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný.
(6) Ak ide o opravu z dôvodov pod¾a odseku 1 písm. a)
alebo c), registrátor oznámi vykonanie opravy osobe,
ktorej sa chybné údaje týkajú.
(7) Ak ide o opravu z dôvodu pod¾a odseku 1 písm. b),
registrátor
a) pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa
chybný údaj týka, dôvod na opravu údaja a vyzve ju,

Strana 2871

aby v urèenej lehote oznámila registrátorovi návrh
na spôsob opravy údaja; registrátor nie je návrhom
viazaný,
b) pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa
chybný údaj týka, spôsob, akým bude oprava vykonaná, a
c) vykoná opravu najskôr es mesiacov po doruèení
oznámenia pod¾a písmena b), ak osoba pod¾a písmena b) nepoiada o skorie vykonanie opravy.
§ 54
Povinnosti správcu a registrátora
referenèného registra a zdrojového registra
(1) Správca referenèného registra okrem povinností
pod¾a osobitných predpisov5)
a) zabezpeèuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpeènos a ochranu pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom
a pred ich zneuitím a stratou,
b) zabezpeèuje dostupnos registra a poskytovanie
jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci, a za podmienok pod¾a osobitných predpisov aj iným oprávneným osobám,
c) vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpeènostných incidentoch, o prístupoch do informaèného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenèných
údajov,
d) zabezpeèuje technickú dostupnos hodnôt referenèných údajov objektu evidencie ostatným informaèným systémom verejnej správy3) bezodkladne po ich
zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpeèuje dostupnos informácie o výmaze hodnoty
údaja objektu evidencie,
e) zverejòuje na ústrednom portáli informáciu o spôsobe a periodicite plnenia povinnosti pod¾a písmena d),
f) uchováva najmenej po dobu desiatich rokov údaje
o èase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenèných údajov, ako aj identifikátor osoby, ktorá
ich uskutoènila, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.
(2) Registrátor referenèného registra zodpovedá od
okamihu, ked sú hodnoty referenèných údajov v jeho
dispozícii, za to, e hodnoty referenèných údajov sú
úplné a zodpovedajú stavu, ktorý je v referenènom registri zapísaný. Ak sú hodnoty referenèných údajov zapisované, menené alebo vymazávané
a) na podnet oprávnenej osoby pod¾a osobitného predpisu,5) zodpovedá registrátor referenèného registra
pod¾a prvej vety v rozsahu, v akom je pod¾a osobitného predpisu5) povinný skúma ich úplnos a pravdivos,
b) na základe poskytnutých zdrojových údajov, zodpovedá registrátor referenèného registra pod¾a prvej
vety v rozsahu, v akom sa zdrojové údaje dostali do
jeho dispozície.
(3) Ak sú zdrojové údaje po zápise, zmene èi výmaze
zo zdrojového registra poskytované spôsobom a v lehotách pod¾a osobitného predpisu referenènému registru
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na úèely zápisu, zmeny alebo výmazu v òom, prièom
v referenènom registri sú vedené ako referenèné údaje,
a) správca zdrojového registra je povinný zabezpeèi,
aby hodnoty zdrojových údajov poskytnutých referenènému registru zodpovedali hodnotám zdrojových údajov zapísaných v zdrojovom registri, a zodpovedá za tento súlad hodnôt údajov do momentu,
kým sa dostanú do dispozície registrátora referenèného registra,
b) na úèely poskytovania údajov zo zdrojového registra
referenènému registru sa na správcu zdrojového registra vzahujú ustanovenia odseku 1 písm. d) a e)
primerane, prièom tieto povinnosti správca zdrojového registra plní voèi registrátorovi referenèného
registra a vo vzahu k poskytovaným zdrojovým údajom, a
c) správca zdrojového registra a registrátor referenèného registra sú vo vzájomnej súèinnosti povinní zabezpeèi, aby zdrojové údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané referenèné údaje boli
vedené s rovnakými hodnotami v zdrojovom registri
aj v referenènom registri.
(4) Správca referenèného registra a správca zdrojového registra sú povinní zabezpeèi, aby pri vytváraní
a zmene objektov evidencie boli pouívané základné èíselníky pod¾a osobitného predpisu.9c).
104. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54a
Stotonenie údajov
(1) Stotonením údajov sa na úèely tohto zákona rozumie jednoznaèné priradenie hodnôt údajov k subjektu evidencie v registri a následné logické priradenie
k tomu istému subjektu evidencie v referenènom registri prostredníctvom identifikaèného údaja, ktorým je
identifikátor osoby alebo iný identifikátor referenèného
údaja urèený správcom referenèného registra. Úèelom
stotonenia údajov je jednoznaèné potvrdenie vzahu
medzi objektom evidencie a subjektom evidencie v registri a identifikovanie subjektu evidencie v registri
a v referenènom registri, a to najmä na úèely následného bezchybného referencovania.
(2) Stotonenie údajov zabezpeèuje v období jedného
roka odo dòa ustanovenia registra za referenèný register správca takého registra, ktorý údaje z tohto referenèného registra referencuje.
(3) Na úèely stotonenia údajov si správca registra
a správca referenèného registra poskytujú nevyhnutnú
súèinnos.
(4) Ak je to na stotonenie údajov nevyhnutné a informácie nie je moné získa iným spôsobom, správca registra vyzve osobu, ktorej sa objekt evidencie týka, na
poskytnutie informácií potrebných na stotonenie údajov a urèí jej lehotu na ich oznámenie, ktorá nesmie by
kratia ako tri mesiace. Ak je doruèenie výzvy osobe neúspené, správca registra zverejòuje najmenej po dobu
iestich mesiacov túto výzvu na svojom webovom sídle
a na ústrednom portáli, ak ide o právnickú osobu alebo
podnikate¾a, aj v Obchodnom vestníku najmenej tri-
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krát po dobu iestich mesiacov, a ak to povauje za
úèelné, aj inými prostriedkami. Na doruèovanie sa pouijú ustanovenia tohto zákona o elektronickom doruèovaní, prièom ak sa postupuje pod¾a § 31 ods. 2, na
doruèovanie sa pouijú ustanovenia veobecného
predpisu o správnom konaní, ak osobitný predpis
upravujúci vedenie prísluného registra neustanovuje
inak.
(5) Ak ide o subjekt evidencie, ktorým je právnická
osoba alebo podnikate¾, vo vzahu ku ktorým nebolo
moné stotoni údaje a ktoré nereagovali ani na výzvy
pod¾a odseku 4, a zároveò je moné odôvodnene predpoklada, e táto právnická osoba alebo podnikate¾ u
neexistuje alebo nevykonáva èinnos, správca registra
pri tomto subjekte evidencie vyznaèí v registri, e ide
o subjekt evidencie, ktorého totonos nie je moné potvrdi. Vyznaèenie pod¾a prvej vety je moné vykona
najskôr po uplynutí deviatich mesiacov odo dòa doruèenia výzvy pod¾a odseku 4, a ak bolo doruèenie výzvy
neúspené, odo dòa prvého zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
(6) Vyznaèenie v registri pod¾a odseku 5 je dôvodom
na zruenie právnickej osoby pod¾a osobitného predpisu alebo na zruenie oprávnenia na podnikanie pod¾a
osobitného predpisu..
105. V § 55 odsek 1 znie:
(1) Správca registra je povinný poskytnú orgánu verejnej moci na úèely výkonu verejnej moci a plnenia jeho
úloh pod¾a osobitných predpisov hodnoty údajov z registra, ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu
dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa
pouijú rovnako. Poskytovanie údajov na úèely referencovania a poskytovanie zdrojových údajov referenènému registru nie sú ustanovením prvej vety dotknuté..
106. V § 59 ods. 1 a 3 úvodnej vete sa za slová predpis, ktorý vkladajú slová sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia
a ktorý.
107. V § 59 ods. 1 písm. b) sa slová zriaïovaní
a oznaèovaní nahrádzajú slovami zriaïovaní, oznaèovaní, zmenách a ruení.
108. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
e) na úèely zaruèenej konverzie
1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je
moné poui na úèely zaruèenej konverzie,
2. podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpeènostnými prvkami,
3. podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a o forme
osvedèovacej doloky,
4. podrobnosti o spôsobe vyiadania a o pride¾ovaní
evidenèného èísla záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii,
5. podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia
evidencie záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii, dátovej truktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaruèenej
konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie ministerstvu financií,
6. podrobnosti o osvedèení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostried-
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kov vykonávania zaruèenej konverzie s podmienkami vykonania zaruèenej konverzie pod¾a § 36
ods. 1,
7. sadzobník úhrad za zaruèenú konverziu..
109. V § 59 ods. 1 písmeno f), znie:
f) rozsah údajov pod¾a § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii pod¾a § 9a ods. 3..
110. V § 59 ods. 2 písm. e) sa slová § 16 ods. 2
písm. a) nahrádzajú slovami § 16 ods. 3 písm. a)
a slová § 16 ods. 2 písm. b) sa nahrádzajú slovami
§ 16 ods. 3 písm. b).
111. V § 59 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) podrobnosti o zápise autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov do registra autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov a o iadosti o tento zápis pod¾a § 22b ods. 3..
112. V § 59 ods. 3 písm. b) sa za slová alternatívny
autentifikátor vkladajú slová a pouitie alternatívneho
autentifikátora pre jednotlivé úrovne autentifikácie.
113. V § 60 ods. 7 sa slová troch rokov odo dòa úèinnosti tohto zákona nahrádzajú slovami 1. marca 2017.
114. V § 60 ods. 9 a 10 sa slová úrad vlády vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami správca modulu
elektronických schránok v príslunom tvare.
115. V § 60 ods. 12 sa slová § 3 písm. f) nahrádzajú
slovami § 3 písm. i).
116. Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 60a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. novembra 2015
(1) Obce sú povinné postupova pod¾a § 9a ods. 3 od
1. novembra 2017.
(2) Orgány verejnej moci, ktoré na úèely pouívania
referenèných údajov a základných èíselníkov vybudovali predo dòom zriadenia modulu úradnej komunikácie a jeho uvedením do prevádzky zariadenia na priamu
formu elektronickej komunikácie bez vyuitia modulu
úradnej komunikácie, sú oprávnené poèas piatich rokov odo dòa zriadenia modulu úradnej komunikácie
a jeho uvedenia do prevádzky vyuíva priamu formu
komunikácie bez pouívania modulu úradnej komunikácie. Na úèely pod¾a prvej vety ministerstvo financií
zverejní na ústrednom portáli informáciu o dátume
zriadenia modulu úradnej komunikácie a jeho uvedenia do prevádzky.
(3) Ak ide o právnické osoby alebo zapísané organizaèné zloky, pri ktorých dolo k splneniu podmienky
na zriadenie elektronickej schránky poèas plynutia
doby pod¾a § 60 ods. 10 a nebola im do 1. novembra
2015 aktivovaná elektronická schránka, správca modulu elektronických schránok aktivuje ich elektronickú schránku ku dòu pod¾a § 60 ods. 10, ak právnická
osoba alebo zapísaná organizaèná zloka nepoiada
o jej skoriu aktiváciu; iadosti o skoriu aktiváciu
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správca modulu elektronických schránok vyhovie
a ustanovenia § 13 ods. 3 sa pouijú primerane.
(4) Orgány verejnej moci, ktoré poèas doby pod¾a
osobitného predpisu32) nie sú povinné poskytova údaje registru právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov
verejnej moci, sú povinné poèas tejto doby,
a) ak na základe ich rozhodnutia vzniká alebo zaniká
postavenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby
ako orgánu verejnej moci, oznámi správcovi modulu elektronických schránok bezodkladne po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia deò vzniku alebo
deò zániku postavenia osoby ako orgánu verejnej
moci, spolu s uvedením identifikátora osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej kona za právnickú osobu,
b) ak zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie
právnickú osobu, zapísanú organizaènú zloku alebo fyzickú osobu podnikate¾a, bezodkladne po takomto zápise oznámi správcovi modulu elektronických schránok, e dolo k zápisu,
1. na základe ktorého právnická osoba alebo zapísaná organizaèná zloka vznikla alebo zanikla,
2. na základe ktorého fyzická osoba podnikate¾ získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3. osoby alebo zapísanej organizaènej zloky, ktorej
údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného pod¾a osobitného zákona po
jej zriadení alebo zruení,
c) spolu s údajmi pod¾a písmena b) uvádza aj údaj
o úèinnosti zápisu a identifikátor osoby vrátane
identifikátora osoby oprávnenej kona za právnickú
osobu alebo za zapísanú organizaènú zloku,
d) oznámi správcovi modulu elektronických schránok
kadú zmenu údajov pod¾a písmen a) a c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(5) Ak právnická osoba, zapísaná organizaèná zloka
alebo fyzická osoba podnikate¾ nie sú pri vzniku èi zániku alebo získaní èi strate oprávnenia na podnikanie zapisovaní do zákonom ustanovenej evidencie alebo ak
osoby oprávnené kona za právnickú osobu alebo za zapísanú organizaènú zloku nie sú zapisované do zákonom ustanovenej evidencie a zároveò nie sú evidovaní
v registri právnických osôb, podnikate¾ov a orgánov verejnej moci,12d) povinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) plní
poèas doby pod¾a odseku 1 právnická osoba, zapísaná
organizaèná zloka alebo fyzická osoba podnikate¾ bezodkladne po tom, ako vznikne, získa oprávnenie na
podnikanie alebo menuje èi odvolá osobu oprávnenú
kona za právnickú osobu alebo zapísanú organizaènú
zloku. Právnická osoba, zapísaná organizaèná zloka
alebo fyzická osoba podnikate¾ pod¾a prvej vety sú povinní oznámi správcovi modulu elektronických schránok aj kadú zmenu údajov pod¾a prvej vety, a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(6) Ak orgány verejnej moci a osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, elektronicky komunikujú prostredníctvom osobitného informaèného systému automatizovaným spôsobom14) od 1. novembra 2015 a na
úèely takejto komunikácie sa na základe dohody doruèuje orgánu verejnej moci inak ne do jeho elektronickej schránky, sú osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej
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moci, oprávnené doruèova orgánu verejnej moci takýmto spôsobom do 1. marca 2017.

Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z.
a zákona è. 105/2011 Z. z. sa dopåòa takto:

(7) Do 1. novembra 2016 je moné pouíva autentifikaèný kvalifikovaný certifikát12b) len na prístup alebo
disponovanie s elektronickou schránkou za podmienok pod¾a tohto zákona.

V § 26a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
správa predkladá v elektronickej podobe, podpis a odtlaèok úradnej peèiatky sa nahrádzajú autorizáciou
pod¾a osobitného predpisu.17a).

(8) Do zriadenia registra autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov pod¾a § 22b, najneskôr vak do
1. novembra 2016, vedie správca komunikaènej èasti
autentifikaèného modulu zoznam platných autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov12b) pouívaných
na úèely prístupu alebo disponovania s elektronickou
schránkou, vykonávaných automatizovaným spôsobom; na jeho vedenie a na overovanie platnosti autentifikaèných kvalifikovaných certifikátov12b) v òom zapísaných sa pouijú ustanovenia § 22b obdobne.
(9) Orgány verejnej moci sú povinné prvýkrát splni
povinnos pod¾a § 48 ods. 7 do 1. júla 2016..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32 znie:

32) § 12 ods. 1 zákona è. 272/2015 Z. z..

Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona
è. 278/1993 Z. z., zákona è. 249/1994 Z. z., zákona
è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000 Z. z., zákona
è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001 Z. z., zákona
è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z., zákona
è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona
è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 102/2014 Z. z., zákona è. 106/2014 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z. a zákona è. 239/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 40 ods. 4 a 5 sa za slová elektronickým podpisom
vkladajú slová alebo zaruèenou elektronickou peèaou.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona è. 319/1999
Z. z., zákona è. 333/2003 Z. z., zákona è. 445/2008

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 23 ods. 1 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) v znení zákona è. 273/2015 Z. z..

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
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 297/2012
Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z.,
zákona è. 347/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z. a zákona è. 267/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe
podania podaného elektronickými prostriedkami alebo
prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a)
alebo integrovaného obsluného miesta5ac) a ak tento
zákon pri jednotlivých polokách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa
obchodného registra je 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku a sadzba poplatku v iných veciach je
50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku,
zníená najviac o 70 eur. Ak sú súèasou podania prílohy, ktoré sa pod¾a osobitného predpisu4c) prikladajú
k návrhu, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe; na zníenie sadzby poplatku nemá vplyv skutoènos, e návrh na zápis nie je
predloený spolu s prílohami, k vydaniu ktorých dôjde
a po doruèení podania jednotnému kontaktnému
miestu alebo integrovanému obslunému miestu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4c znie:

4c) Napríklad § 5 ods. 2 zákona è. 530/2003 Z. z. o Obchodnom
registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 6 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku urèuje za
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poèet zaèatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatòuje sa celý úkon sadzbou poplatku
urèenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najniej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na poèet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 4 o zníení poplatku
sa nepouije.
(6) Ustanovenie odseku 4 o zníení poplatku sa nepouije na ieste a kadé ïalie podanie podané tým istým navrhovate¾om na jeden súd v jednom kalendárnom roku..
3. V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, e smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné..
4. V § 11a sa vypúa odsek 4. Poznámka pod èiarou
k odkazu 7d sa vypúa.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu7e znie:

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

6. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Orgány uvedené v § 3, ktoré
a) nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie
poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odvies do
15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na
úèet daòového úradu prísluného pod¾a sídla orgánu, ktorý poplatok vybral,
b) sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odvies do
15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na
úèet prevádzkovate¾a systému..
7. Slová akreditovaný platca vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami akreditovaný platite¾ v príslunom tvare.
8. V sadzobníku súdnych poplatkov èasti IV. Poplatky za úkony prokuratúry poloka 30 znie:
Poloka 30
Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za
poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom táte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom táte
Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) ... 4 eurá..
9. V sadzobníku súdnych poplatkov èasti IV. Poplatky za úkony prokuratúry sa poloky 31 a 32 vypúajú.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z.,
480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z.,
217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z.,
450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z.,
583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z.,
199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
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è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z., zákona
è. 122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z., zákona
è. 152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 262/2014 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z., zákona
è. 40/2015 Z. z., zákona è. 79/2015 Z. z., zákona
è. 128/2015 Z. z., zákona è. 129/2015 Z. z., zákona
è. 247/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z., zákona
è. 259/2015 Z. z. a zákona è. 262/2015 Z. z. sa mení
takto:
1. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je urèená v sadzobníku pevnou
sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo
prostredníctvom integrovaného obsluného miesta5)
a ak tento zákon pri jednotlivých polokách sadzobníka
neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku
urèeného pod¾a sadzobníka; v týchto prípadoch sa
vak poplatok zniuje najviac o 70 eur. Ak sú súèasou
návrhu prílohy, uplatní sa zníená sadzba poplatkov
pod¾a prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku urèuje za poèet zaèatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej
podobe, spoplatòuje sa celý úkon sadzbou poplatku
urèenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najniej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na poèet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepouije.
(4) Ak je sadzba poplatku urèená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 7 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)..

2. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom tátneho rozpoètu, odvies do
15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na úèet
miestne prísluného daòového úradu. Správny orgán,
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ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odvies do 15 pracovných dní odo dòa zaplatenia poplatku na úèet prevádzkovate¾a systému. Zastupite¾ské úrady Slovenskej
republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepoèítanej pod¾a § 7 ods. 9 zúètujú prostredníctvom preddavkového úètu Ministerstvu zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca
nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na úèet miestne prísluného daòového
úradu..
3. V celom zákone sa slová akreditovaný platca vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami akreditovaný
platite¾ v príslunom tvare.
4. V sadzobníku správnych poplatkov sa èas XXIV.
Výkon verejnej moci elektronicky dopåòa poloka 275,
ktorá znie:
Poloka 275
a) Poskytnutie asistovanej sluby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom táte Európskej únie
fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra
trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom
táte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne)
pod¾a poloky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obsluným miestom prevádzkovaným
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .... 2 eurá
b) Poskytnutie asistovanej sluby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 530/2003
Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a po
vykonaní zápisu pod¾a § 200b ods. 4 Obèianskeho
súdneho poriadku v listinnej podobe pod¾a poloky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obsluným miestom prevádzkovaným
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ... 4,50 eur
c) Poskytnutie asistovanej sluby pri vydaní výpisu
z katastra nehnute¾ností, za kadých aj zaèatých
20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových
priestorov v rámci jedného výpisu pod¾a poloky 10
písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obsluným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .............................................................. 4 eurá
d) Poskytnutie asistovanej sluby pri iných úkonoch, ako
sú uvedené v písmenách a) a c), integrovaným obsluným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky ........... 50 % zo sadzby poplatku
príslunej poloky
sadzobníka správnych
poplatkov alebo
sadzobníka súdnych
poplatkov, najviac
vak zníená o 70 eur..
Poznámka
Sadzba poplatku pod¾a tejto poloky sa nezniuje pod¾a
§ 6 ods. 2..
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Èl. VI
Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z., zákona è. 524/2005 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 42/2013 Z. z., zákona è. 361/2013 Z. z., zákona
è. 101/2014 Z. z., zákona è. 199/2014 Z. z. a zákona
è. 333/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 3 ods. 4 písm. a) sa za slová iadate¾ na iados obce
predloí originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie vkladajú slová alebo si obec môe overi existenciu
oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom4b)
v príslunej evidencii podnikate¾ov, ak na tento úèel obec
sprístupní elektronickú slubu verejnej správy;.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 17 ods. 6 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)..

Èl. VII
Zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona
è. 246/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 2 sa za slová ústnej iadosti vkladajú
slová alebo iadosti podanej elektronickými prostriedkami.
2. Doterají text § 39 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, môe ustanovi podrobnosti o iadosti
o vydanie rybárskeho lístka podanej elektronickými
prostriedkami..
Èl. VIII
Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 679/2004 Z. z., zákona è. 25/2006 Z. z., zákona
è. 275/2006 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 289/2012 Z. z., zákona è. 305/2013 Z. z. a zákona
è. 160/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: okrem rodného èísla mandatára.
2. V § 7 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Autentifikaèný kvalifikovaný certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý fyzická osoba, právnická osoba
alebo orgán verejnej moci pouíva na úèely identifikácie osoby a autentifikácie pri prístupe k informaènému
systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na úèely prístupu
alebo disponovania s elektronickou schránkou.2aa) Autentifikaèný kvalifikovaný certifikát okrem poiadaviek
pod¾a odseku 1 obsahuje
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a) údaj o tom, e ide o autentifikaèný kvalifikovaný certifikát,
b) identifikátor osoby2ab) fyzickej osoby, fyzickej osoby
podnikate¾a, právnickej osoby alebo orgánu verejnej
moci, ktorým bol vydaný..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:

2aa) § 3 písm. l) zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona
è. 273/2015 Z. z.
2ab
) § 3 písm. n) zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona
è. 273/2015 Z. z..

3. V § 10 ods. 2 písmeno k) znie:
k) poskytuje na základe písomnej dohody akreditované certifikaèné sluby pod¾a § 2 písm. p) orgánom
verejnej moci,.
4. § 25a sa vypúa.
Èl. IX
Zákon 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 zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 106/2014 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 11 ods. 4 sa za slová úradnej tabuli obce vkladajú slová alebo na elektronickej úradnej tabuli11b) v èasti urèenej pre obec,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 34 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) v znení zákona
è. 273/2015 Z. z..

Èl. X
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona è. 508/2010
Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 135/2013
Z. z., zákona è. 207/2014 Z. z. a zákona è. 130/2015
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 36 odsek 10 znie:
(10) Na doruèovanie elektronických správ v colnom
konaní sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.49a) Rozhodnutie pod¾a odseku 9 alebo iný elektronický úradný dokument sa vak povauje za doruèený
okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza
okamihu doruèenia pod¾a osobitného predpisu.49b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 49a a 49b znejú:

49a) Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorích predpisov.
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) § 29 a 34 zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona
è. 273/2015 Z. z..

Èl. XI
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 385/2008 Z. z., zákona è. 553/2008 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 289/2012 Z. z., zákona è. 202/2013 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z. a zákona è. 176/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
e) agendou verejnej správy súhrn prác a výkonov povinnej osoby na príslunom úseku verejnej správy,
ktorej právomoci, práva a povinnosti, ako aj spôsob
ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, prièom
úsek verejnej správy má najmenej jednu agendu verejnej správy,
f) ivotnou situáciou udalos v ivote fyzickej osoby
alebo v ivotnom cykle právnickej osoby, ktorá je
rieená slubami verejnej správy, a spôsob usporiadania sluieb verejnej správy z perspektívy fyzickej
osoby alebo právnickej osoby pri výkone práv a povinností vo vzahu k verejnej správe,.
Doterajie písmená e) a x) sa oznaèujú ako písmená g) a z).
2. V § 2 ods. 1 písm. h) sa slovo informaèného nahrádza slovami centrálneho metainformaèného.
3. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) záujmové zdruenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými èlenmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
a Zdruenie miest a obcí Slovenska..
4. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová Ministerstvu financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovami ministerstvu,.
5. V § 3 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: ako aj o elektronických slubách verejnej správy,
ktoré plánujú poskytova,.
6. § 3 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Povinná osoba urèená za gestora základného èíselníka je povinná
a) vyda základný èíselník, ktorého je gestorom, a to
zverejnením prostredníctvom centrálneho metainformaèného systému verejnej správy do jedného mesiaca odo dòa, keï jej urèenie za gestora tohto základného èíselníka nadobudlo úèinnos,
b) riadne spravova základný èíselník, ktorého je gestorom, a udriava ho aktuálny.
(8) Za obce, ktoré vyuívajú informaèný systém dátového centra obcí,4ab) plní povinnosti pod¾a odseku 4
písm. a) a c), f), h) a i) správca informaèného systému
dátového centra obcí.4ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4ab znie:
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4ab) § 9a zákona è. 305/2013 Z. z. v znení zákona è. 273/2015
Z. z..

7. V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo spravuje vkladajú slová zoznam základných èíselníkov, základný èíselník ivotných situácií a.
8. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) urèuje gestora základného èíselníka, okrem základného èíselníka ivotných situácií a základného èíselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
riadi a koordinuje vydávanie, zverejòovanie a spravovanie základných èíselníkov a rozhoduje spory
medzi povinnými osobami, týkajúce sa vytvárania,
zverejòovania alebo správy základných èíselníkov,
h) poskytuje gestorovi základného èíselníka súèinnos
pri prístupe k centrálnemu metainformaènému
systému verejnej správy na úèely plnenia povinnosti gestora základného èíselníka pod¾a § 3 ods. 7..
9. V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Zoznam základných èíselníkov obsahuje názov
základného èíselníka, kód základného èíselníka, názov
gestora základného èíselníka a dátum úèinnosti urèenia gestora základného èíselníka.
(4) Gestor základného èíselníka sa urèuje jeho zverejnením v zozname základných èíselníkov a za gestora
základného èíselníka môe ministerstvo urèi len povinnú osobu.
(5) Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej
správy, ktorých sa základný èíselník týka, patria pod¾a
osobitných predpisov do pôsobnosti viacerých povinných osôb, ministerstvo môe urèi viacero gestorov základného èíselníka, prièom ak tak urobí,
a) urèí, ktorý z gestorov základného èíselníka je hlavným gestorom základného èíselníka a ktorí gestori
základného èíselníka sú ved¾ajími gestormi základného èíselníka, a uvedie to v zozname základných èíselníkov,
b) povinnos pod¾a § 3 ods. 7 písm. a) a povinnos riadne spravova základný èíselník plní hlavný gestor
základného èíselníka,
c) povinnosti poskytova do základného èíselníka údaje a udriava ho aktuálny plnia hlavný gestor základného èíselníka a ved¾ají gestori základného èíselníka v rozsahu údajov, v akom pod¾a osobitných
predpisov patria do ich pôsobnosti úseky verejnej
správy alebo agendy verejnej správy, ktorých sa základný èíselník týka, a
d) ministerstvo plní povinnos pod¾a odseku 2 písm. h) vo
vzahu k hlavnému gestorovi aj ved¾ajím gestorom..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
10. V § 4 ods. 7 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 6.
11. V § 7 ods. 3 sa slová osvedèená listinná podoba
elektronického odpisu opatrená osvedèovacou dolokou nahrádzajú slovami súhrn údajov z informaèného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je
vytvorený zaruèenou konverziou elektronického odpisu.
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12. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Osvedèujúca osoba je povinná zabezpeèi spracúvanie údajov a ich ochranu pod¾a osobitných predpisov.11).
13. § 9 sa vypúa.
14. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúa druhý bod.
Doterajie body 3 a 4 sa oznaèujú ako body 2 a 3.
15. Doterají text § 11 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Správca majetku tátu13) môe hnute¾ný majetok
tátu tvoriaci hardvérové a softvérové vybavenie informaèného systému prenecha do výpoièky iným správcom majetku tátu, aj keï nie je prebytoèný; rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu sa nevydáva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

è.
è.
è.
è.
è.

400/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
224/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z.,
220/2011 Z. z., zákona è. 334/2012 Z. z.,
345/2012 Z. z., zákona è. 322/2014 Z. z. a
78/2015 Z. z. sa mení takto:

17. V § 13 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Èl. XII
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 508/2010 Z. z., zákona è. 301/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 437/2013 Z. z., zákona
è. 102/2014 Z. z., zákona è. 106/2014 Z. z., zákona
è. 151/2014 Z. z., zákona è. 199/2014 Z. z. a zákona
è. 373/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 15 ods. 4 sa za slová prevádzkareò umiestnená
vkladá èiarka a slová ak na tento úèel obec sprístupní
elektronickú slubu verejnej správy,20a) predávajúci
môe informova obec prostredníctvom tejto elektronickej sluby.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 2ods. 1 písm. s) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 273/2015 Z. z..

Èl. XIII
Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 644/2007 Z. z., zákona
è. 598/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona

zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 10 ods. 3 sa slová orgánoch prokuratúry nahrádzajú slovami generálnej prokuratúre.
2. V § 10 odsek 10 znie:
(10) Správnos údajov uvedených v iadosti o výpis
z registra trestov overujú urèení zamestnanci
a) generálnej prokuratúry,
b) obcí, ktoré vedú matriku, prièom postupujú primerane pod¾a osobitného zákona5) upravujúceho
osvedèovanie podpisov,
c) integrovaných obsluných miest a
d) zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky..

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

16. V § 13 ods. 1 písmeno b) znie:
b) základný èíselník ivotných situácií a základný èíselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a podrobnosti o ich správe..
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Èl. XIV
Zákon è. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a pouívaní informaèného systému Centrálny elektronický
prieèinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení 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) sa mení a dopåòa takto:
Slová elektronická komunikácia vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami elektronická úradná komunikácia v príslunom tvare.
Èl. XV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie 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), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 214/2014 Z. z., zákonom
è. 29/2015 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. XVI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2015
okrem èl. I bodov 57 a 90 a 97, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. mája 2016, èl. I § 22a ods. 1 a § 22b v bode 51,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. novembra 2016, èl. I bod
78 a § 39 ods. 6 v bode 88 a èl. XI bod 11 a bod 13, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. marca 2017, èl. XI bod 14, ktorý nadobúda úèinnos 1. apríla 2017, èl. I bodov 53
a 54 a § 23a ods. 1 a 6 v bode 55, ktorý nadobúda úèinnos 1. novembra 2017 a èl. I § 23a ods. 7 v bode 55,
ktorý nadobúda úèinnos 1. apríla 2018.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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274
ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa 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. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube
v znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 567/2005
Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona è. 519/2007
Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 192/2009
Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2c písm. c) a e) sa slovo vykonávanie nahrádza slovom výkon.
2. V § 2c sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f),
ktoré znie:
f) rozhoduje pod¾a osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej èinnosti získanej v zahranièí,.
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení neskorích predpisov..

3. V § 2d odsek 2 znie:
(2) Horskú vodcovskú èinnos môe vykonáva fyzická osoba, ktorá má platné osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej èinnosti vydané asociáciou; osvedèenie má platnos tri roky od
jeho vydania..
4. V § 2d sa vypúajú odseky 3 a 5.
5. Za § 2d sa vkladajú § 2e a 2g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 2e
Zriadenie a postavenie Slovenskej
asociácie horských sprievodcov
(1) Zriaïuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ïalej len asociácia sprievodcov) so sídlom vo
Vysokých Tatrách.
(2) Asociácia sprievodcov je samosprávna netátna
stavovská intitúcia, ktorej poslaním je presadzova
a chráni práva a oprávnené záujmy svojich èlenov,
ochraòova ich stavovskú èes, podie¾a sa na zvyovaní ich odbornej úrovne a plni ïalie úlohy pod¾a tohto
zákona.
(3) Asociácia sprievodcov je právnická osoba.

(4) Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie sprievodcov je najvyí orgán asociácie sprievodcov,
ktorý tvoria èlenovia asociácie sprievodcov. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie sprievodcov. Predseda je tatutárny orgán asociácie sprievodcov, ktorý zastupuje asociáciu sprievodcov navonok a koná v jej
mene. Predsedu a predsedníctvo volí snem.
(5) Podrobnosti o èinnosti asociácie sprievodcov,
práva a povinnosti èlenov asociácie sprievodcov ustanovujú stanovy, ktoré schva¾uje snem asociácie sprievodcov.
§ 2f
Pôsobnos asociácie sprievodcov
Asociácia sprievodcov najmä
a) zastupuje svojich èlenov vo vzahu k tátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b) vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej
sprievodcovskej èinnosti,
c) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti na výkon
horskej sprievodcovskej èinnosti,
d) podie¾a sa na zvyovaní odbornej spôsobilosti osôb
vykonávajúcich horskú sprievodcovskú èinnos,
e) oznamuje príslunému orgánu tátnej správy osoby, ktorým zanikla platnos osvedèenia o odbornej
spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej èinnosti,
f) rozhoduje pod¾a osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej èinnosti získanej v zahranièí,
g) poskytuje informaèné a poradenské sluby,
h) spolupracuje so tátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej sprievodcovskej èinnosti,
i) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami
v zahranièí.
§ 2g
Horská sprievodcovská èinnos
(1) Horská sprievodcovská èinnos je sprevádzanie
osôb v horskom prostredí a vysokohorskom prostredí
bez pouitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje na zabezpeèenie pohybu sprevádzanej osoby
a) na turistických znaèených chodníkoch a trasách,
b) mimo turistických znaèených chodníkov a trás
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1. bez snehovej prikrývky do prvého stupòa horolezeckej obanosti pod¾a medzinárodnej stupnice Medzinárodného zväzu horolezeckých spolkov (UIAA),
2. so snehovou prikrývkou na sneniciach alebo beeckých lyiach.
(2) Horskú sprievodcovskú èinnos môe vykonáva
fyzická osoba, ktorá má platné osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej èinnosti
vydané asociáciou sprievodcov; osvedèenie má platnos tri roky od jeho vydania..
6. Nadpis § 3 znie: Horské oblasti.
7. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Horské oblasti na úèely tohto zákona sú:
a) Belianske Tatry,
b) Bukovské vrchy,
c) Javorníky,
d) Kremnické vrchy,
e) Kysucká vrchovina,
f) Kysucké Beskydy,
g) Malá Fatra,
h) Moravsko-sliezske Beskydy,
i) Nízke Tatry,
j) Pieniny,
k) Slovenský raj,
l) Stredné Beskydy,
m) Ve¾ká Fatra,
n) Vysoké Tatry,
o) Západné Tatry..
8. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Úlohy horskej sluby
(1) Horská sluba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä
a) organizuje a vykonáva záchrannú èinnos,
b) poskytuje informácie súvisiace s bezpeènosou osôb,
c) vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpeènosou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
d) podie¾a sa na pátraní po nezvestnej osobe,
e) vyjadruje sa k vyznaèovaniu trás a k ich oznaèovaniu,
f) zabezpeèuje prevádzku záchranných a ohlasovacích
staníc horskej sluby,
g) poskytuje zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného
predpisu5a) v súèinnosti so záchrannou zdravotnou
slubou.
(2) Horská sluba ïalej
a) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b) vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti pod¾a § 12,
c) vykonáva odbornú spôsobilos pod¾a § 12,
d) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 12 ods. 3 a 11,
e) zabezpeèuje materiálno-technické vybavenie osôb,
ktoré sa podie¾ajú na základe zmluvy na plnení úloh
horskej sluby,
f) rozhoduje pod¾a osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti
získanej v zahranièí,
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g) poskytuje súèinnos pri dokumentovaní udalosti
s následkom smrti alebo pokodenia zdravia na ako prístupnom mieste,
h) je oprávnená vyhotovi na zdokumentovanie záchrannej èinnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príèine a priebehu záchrannej èinnosti vrátane príjmu tiesòového volania, ktorý uchováva tri
roky od jeho vzniku,
i) vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej èinnosti,
j) vykonáva dozor nad dodriavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k) spolupracuje so tátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, obèianskymi zdrueniami, inými
právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení
úloh pod¾a tohto zákona,
l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku.
(3) Horská sluba v horských oblastiach umiestòuje
a udriava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo uívate¾om nehnute¾nosti (ïalej len vlastník) výstrané, informaèné a iné zariadenia súvisiace s bezpeènosou osôb a zabezpeèovacie zariadenia na
nebezpeèných úsekoch trás, ktoré urèí.
(4) Horská sluba sa za odplatu môe podie¾a na zaistení bezpeènosti pri portovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytova sluby súvisiace s bezpeènosou a záchranou osôb prevádzkovate¾ovi lyiarskej
trate a prevádzkovate¾ovi zariadenia urèeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyiarska tra je v území, ktoré
môe by ohrozené lavínami.
(5) Horská sluba zverejòuje na svojom webovom
sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosou na výkon záchrannej èinnosti pod¾a § 12 ods. 3 v rozsahu
meno, priezvisko a druh záchrannej èinnosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) § 24 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
5a
) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

9. V § 5 ods. 1 úvodná veta znie: Prísluník horskej
sluby pri plnení úloh pod¾a § 4 a iná osoba, ktorá vykonáva èinnos organizovanú horskou slubou, sú oprávnení.
10. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová osobitného povolenia do horskej oblasti, nahrádzajú slovami obmedzenia do horskej oblasti a jaskyne,.
11. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo èinnosti vkladá
èiarka a slová preventívnej èinnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodriavaním ustanovení tohto
zákona.
12. V § 6 ods. 1 sa za slovo umoni vkladá slovo
neobmedzený.
13. V § 6 ods. 2 sa slová Obvodný úrad nahrádzajú
slovami Okresný úrad a slová obvodným úradom sa
nahrádzajú slovami horskou slubou.
14. § 8 vrátane nadpisu znie:
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§ 8
Povinnosti a oprávnenia prevádzkovate¾a
lyiarskej trate a prevádzkovate¾a zariadenia
urèeného na osobnú lanovú dopravu
(1) Prevádzkovate¾ lyiarskej trate je povinný
a) oznaèi vidite¾ne lyiarsku tra a stupeò jej nároènosti,
b) zabezpeèi zjazdnos a bezpeènos oznaèenej lyiarskej trate poèas prevádzkového èasu lyiarskej trate,
c) umiestni znenie povinností osoby na lyiarskej trati
pod¾a § 8a tak, aby sa s nimi bolo moné oboznámi
pri vstupe na lyiarsku tra,
d) zabezpeèi pri úraze na lyiarskej trati prvú pomoc,
a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do
miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná
starostlivos; prepravu zranenej osoby pri sklone lyiarskej trate nad 25 % je povinný zabezpeèi odborne spôsobilou osobou na výkon záchrannej èinnosti
pod¾a tohto zákona.
(2) Prevádzkovate¾ lyiarskej trate môe ustanovi
pod¾a miestnych podmienok pravidlá správania sa na
lyiarskej trati; tieto pravidlá je povinný umiestni tak,
aby sa s nimi bolo moné oboznámi pri vstupe na lyiarsku tra.
(3) Prevádzkovate¾ lyiarskej trate je oprávnený zakáza èinnos na lyiarskej trati osobe, ktorá poruuje
povinnosti pod¾a § 8a.
(4) Prevádzkovate¾ zariadenia urèeného na osobnú
lanovú dopravu je povinný pri záchrannej èinnosti,
preventívnej èinnosti pri ohrození lavínou a pri dozore
nad dodriavaním ustanovení tohto zákona umoni
bezplatne prednostnú prepravu osôb pod¾a § 5 ods. 1
a zachraòovanej osoby na zariadení urèenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umoòujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového èasu..
15. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Povinnosti osoby na lyiarskej trati
(1) Osoba na lyiarskej trati je povinná
a) správa sa tak, aby neohrozila ivot, zdravie alebo
majetok,
b) poskytnú pod¾a svojich schopností a moností pomoc pri úraze, oznámi bezodkladne úraz prevádzkovate¾ovi lyiarskej trate a zotrva na mieste úrazu
do poskytnutia pomoci pod¾a § 8 ods. 1 písm. d),
c) dodriava pravidlá správania sa na lyiarskej trati
a riadi sa pokynmi prevádzkovate¾a lyiarskej trate.
(2) Lyiar a snoubordista (ïalej len lyiar) sú povinní prispôsobi jazdu na lyiarskej trati povahe a stavu
lyiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj poètu lyiarov na lyiarskej trati.
(3) Lyiar je povinný smer jazdy voli tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyiara. Lyiar, ktorý jazdí za
iným lyiarom, je povinný dba na dostatoèný odstup,
aby lyiarovi vpredu ponechal vo¾ný priestor pre smer
a spôsob jazdy.
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(4) Lyiar, ktorý vchádza na lyiarsku tra alebo po
zastavení chce opä pokraèova v jazde, je povinný sa
presvedèi, èi sa zhora alebo zdola nepribliuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.
(5) Lyiar nesmie bezdôvodne zastavi a stá na zúenej alebo nepreh¾adnej èasti lyiarskej trate. Lyiar,
ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opusti,
ak je to moné.
(6) Lyiar mladí ako 15 rokov je povinný na lyiarskej trati chráni si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
(7) Osoba, ktorá organizuje èinnos na lyiarskej trati, je povinná zabezpeèi, aby osoba mladia ako 15 rokov mala obleèený reflexný bezpeènostný odev alebo na
sebe vidite¾ne umiestnené reflexné bezpeènostné prvky.
(8) Poèas prevádzkového èasu môe vstupova na lyiarsku tra iná osoba ne lyiar a osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 8 ods. 1 písm. d), ak to umoní prevádzkovate¾ lyiarskej trate. Mimo prevádzkového èasu
mono vstupova na lyiarsku tra, ak to umoní prevádzkovate¾ lyiarskej trate..
16. V § 11 ods. 2 písm. e) sa za slovo týkajú vkladá
bodkoèiarka a slová okrem fyzických osôb, ktoré nie
sú plnoleté, a fyzických osôb, ktoré nemajú spôsobilos
na právne úkony, sa nahrádzajú slovami to neplatí,
ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilos na právne
úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred
záchrannou èinnosou alebo poèas nej,.
17. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Príjmy za výkon záchrannej èinnosti a pátrania
po nezvestnej osobe môe horská sluba poui v súlade s osobitným predpisom9a) na vykonávanie odbornej
spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podie¾ajú na
základe zmluvy na plnení úloh horskej sluby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 23 ods. 1 písm. g) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

18. § 11a vrátane nadpisu znie:
§ 11a
Odborná spôsobilos na výkon horskej
vodcovskej èinnosti a odborná spôsobilos
na výkon horskej sprievodcovskej èinnosti
(1) Odborná spôsobilos je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov,
ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej èinnosti.
(2) Odborná spôsobilos sa získava úspeným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou
a úspeným vykonaním skúky pred skúobnou komisiou zloenou z èlenov asociácie, ktorých urèí asociácia.
(3) Ak iadate¾ nevyhovie na vstupnom teste, nemôe
absolvova osobitnú odbornú prípravu.
(4) iadate¾ovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej
spôsobilosti pod¾a § 12 ods. 14 a úspene vykonal
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skúku, vydá asociácia osvedèenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej èinnosti.
(5) iados o vykonanie vstupného testu, osobitnej
odbornej prípravy a skúky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu iadate¾a. K iadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie by starie ako tri mesiace,
a zoznam horských aktivít absolvovaných iadate¾om
za posledné tri roky.
(6) iadate¾ o vykonanie vstupného testu, osobitnej
odbornej prípravy a skúky môe opakova skúku iba
raz na opravnej skúke; ak nevyhovie na opravnej
skúke, môe vykona novú skúku a po opakovanom
absolvovaní osobitnej odbornej prípravy.
(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane
najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej prípravy zúèastni sa ïalej osobitnej odbornej
prípravy a po jej skonèení absolvova preskúanie; pri
preskúaní musí predloi platné osvedèenie o odbornej spôsobilosti. Ak sa ïalej osobitnej odbornej prípravy nezúèastní alebo nevyhovie na preskúaní, stratí
odbornú spôsobilos. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilos, je povinná bezodkladne odovzda asociácii
osvedèenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej
vodcovskej èinnosti.
(8) Osobitná odborná príprava sa vykonáva za
úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom.
Úhradu urèuje asociácia a je jej príjmom.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa vzahujú aj na odbornú spôsobilos na výkon horskej sprievodcovskej èinnosti, kde pôsobnos vykonáva asociácia sprievodcov.
(10) Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy,
skúky, ïalej osobitnej odbornej prípravy, preskúania a náleitosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
výkon horskej vodcovskej èinnosti a horskej sprievodcovskej èinnosti ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
19. V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
pod¾a tohto zákona.
20. V § 12 ods. 4 sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 14 a nad slovom predpisu sa odkaz
9aa) nahrádza odkazom 9b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 41 ods. 1 písm. d) zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 653/2007 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 9aa sa vypúa.
21. V § 12 ods. 9 sa nad slovom predpisu odkaz 9a)
nahrádza odkazom 9c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

9c) Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskorích predpisov..

22. V § 12a sa slová vykonáva obvodný úrad nahrádzajú slovami vykonávajú okresný úrad a horská sluba.
23. V § 13 ods. 1 sa slová § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11
ods. 2 písm. a) a d) nahrádzajú slovami § 8a ods. 1 a
5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) a d) a f).
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24. V § 14 ods. 1 sa slová Obvodný úrad nahrádzajú slovami Okresný úrad a slová § 8 ods. 1 a 3 sa nahrádzajú slovami § 8 ods. 1, 2 a 4.
25. V § 14 ods. 3 sa slová obvodný úrad nahrádzajú
slovami okresný úrad.
26. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 16b
Prechodné ustanovenie
úèinné od 15. novembra 2015
Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov
tak, aby sa uskutoènil do 28. februára 2016. Zasadnutie ustanovujúceho snemu asociácie sprievodcov vedie
do zvolenia orgánov asociácie sprievodcov predseda
Slovenskej asociácie horských sprievodcov..
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
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
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124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z.,
218/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z.,

31a

Horská
sprievodcovská
èinnos

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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., zákona
è. 128/2015 Z. z. a zákona è. 272/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné v ivnosti por.
è. 31 ståpec Preukaz spôsobilosti znie: osvedèenie
o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej
èinnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov
Slovenskej republiky.
2. V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné sa za ivnos
por. è. 31 vkladá ivnos por. è. 31a, ktorá znie:

osvedèenie o odbornej spôsobilosti
na výkon horskej sprievodcovskej
èinnosti vydané Slovenskou asociáciou
horských sprievodcov

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. novembra 2015
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§ 2g ods. 2 zákona
è. 544/2002 Z. z. v znení
zákona è. 274/2015 Z. z..

okrem èl. I siedmeho bodu § 3 ods. 1 písm. b) a f) a h),
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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275
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania a dodatoèného daòového priznania
k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 15
ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:

priznania pod¾a § 1 sa prvýkrát pouije za zdaòovacie
obdobie zaèínajúce 1. januára 2016.

§1

Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
daòového priznania a dodatoèného daòového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového
priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
(ïalej len daò) je uvedený v prílohe.

§3

§4

§2
Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter Kaimír v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 275/2015 Z. z.
VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)
”
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Colný úrad

Druh daňového priznania (vyznačí sa x)
riadne

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

opravné

.

dodatočné

.

Deň

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

Počet 3. strán

2 0

2 0

Evidenčné číslo pre daň z tabakových výrobkov/tabakovej suroviny
(EČSPDTV/TS)/IČO/rodné číslo (RČ)*

Registračné číslo pre daň

S K
Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane* (ďalej len „daňový subjekt“)

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane (vo formáte IBAN)

Meno a priezvisko daňového subjektu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDTVv16

* Nehodiace sa prečiarkne.
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EČSPDTV/TS/IČO/RČ*

Tabakové výrobky podľa

1

Sadzba dane v eurách /kg

2

Množstvo vydaných tabakových
výrobkov vrátane vlastnej spotreby

3

v pozastavení dane

4

§ 6 ods. 1 zákona
cigary

§ 6 ods. 1 zákona
cigarky

§ 6 ods. 1 zákona
tabak

§ 6 ods. 1 zákona
cigary

§ 6 ods. 1 zákona
cigarky

§ 6 ods. 1 zákona
tabak

,

,

8

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane 9

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorých sa platí daň (+) alebo
z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 8 a 9)

10

,

,

Daň (+) alebo vrátenie dane (-)*
v eurách (súčin riadkov 2 a 10)

11

oslobodených
od dane podľa

,
,
,
,
,

Množstvo tabakových
výrobkov z riadka 3

,
,
,
,
,

§ 7 písm. a) až e)
zákona

5

§ 33 zákona

6

§ 33a zákona

7

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého vznikla daňová povinnosť
[pri daňovom sklade sa uvedie
rozdiel riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7)]

Tabakové výrobky podľa

1

Sadzba dane v eurách /kg

2

Množstvo vydaných tabakových
výrobkov vrátane vlastnej spotreby

3

v pozastavení dane

4

,
§ 6 ods. 1 zákona
cigary

§ 6 ods. 1 zákona
cigarky

§ 6 ods. 1 zákona
tabak

,
§ 6 ods. 1 zákona
cigary

§ 6 ods. 1 zákona
cigarky

§ 6 ods. 1 zákona
tabak

,

,

8

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane 9

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorých sa platí daň (+) alebo
z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 8 a 9)

10

,

,

Daň (+) alebo vrátenie dane (-)*
v eurách (súčin riadkov 2 a 10)

11

oslobodených
od dane podľa

,
,
,
,
,

Množstvo tabakových
výrobkov z riadka 3

,
,
,
,
,

§ 7 písm. a) až e)
zákona

5

§ 33 zákona

6

§ 33a zákona

7

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého vznikla daňová povinnosť
[pri daňovom sklade sa uvedie
rozdiel riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7)]

,

,
,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-)* v eurách

Slovom v eurách
* Nehodiace sa prečiarkne.
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EČSPDTV/TS/IČO/RČ*
§ 6 ods. 2 zákona
cigarety

Tabakové výrobky podľa

1
a2

a1
Sadzba dane

2

v eurách/1000 kusov

3

Počet kusov cigariet
v spotrebiteľskom balení

Množstvo vydaných tabakových
výrobkov vrátane vlastnej spotreby

,

,
,

% z ceny cigariet
Cena spotrebiteľského
balenia cigariet v eurách

,
4

Počet spotrebiteľských balení
cigariet

8

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého vznikla daňová povinnosť
9
[pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 4 - (5 + 6 + 7 + 8)]

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
10
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorých sa platí daň (+) alebo
z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 9 a 10)

11

,

,

Daň (+) alebo vrátenie dane (-)*
v eurách

12

v pozastavení dane

oslobodených
od dane podľa

Množstvo tabakových
výrobkov z riadka 4

,
,
,

,
,
,
,

5

§ 7 písm. a) až e)
zákona

6

§ 33 zákona

7

§ 33a zákona

Tabakové výrobky podľa

1

Sadzba dane v eurách/1000 kusov

2

Množstvo vydaných tabakových
výrobkov vrátane vlastnej spotreby

3

v pozastavení dane

4

,
§ 6 ods. 3 zákona
cigarety

,
§ 6 ods. 3 zákona
cigarety

,

,

8

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane 9

,

,

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorých sa platí daň (+) alebo
z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 8 a 9)

10

,

,

Daň (+) alebo vrátenie dane (-)*
v eurách (súčin riadkov 2 a 10)

11

oslobodených
od dane podľa

,
,
,
,
,

Množstvo tabakových
výrobkov z riadka 3

,
,
,
,
,

§ 7 písm. a) až e)
zákona

5

§ 33 zákona

6

§ 33a zákona

7

Množstvo tabakových výrobkov,
z ktorého vznikla daňová povinnosť
[pri daňovom sklade sa uvedie
rozdiel riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7)]

,

,
,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-)* v eurách

Slovom v eurách
* Nehodiace sa prečiarkne.
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EČSPDTV/TS/IČO/RČ*

Tabaková surovina podľa

1

Sadzba dane v eurách/kg podľa § 19a ods. 3 zákona

2

§ 19a zákona

,

3

,

dodanej podľa § 19a ods. 4 písm. a) zákona bez dane

4

,

prevzatej podľa § 19a ods. 4 písm. b) zákona

5

,

prijatej podľa § 19a ods. 4 písm. b) bez dane

6

,

Množstvo tabakovej suroviny v kg, z ktorej vznikla daňová povinnosť
(súčet riadkov 3 a 5)

7

,

Daň v eurách
(súčin riadkov 2 a 7)

8

Množstvo tabakovej
suroviny v kg

dodanej podľa § 19a ods. 4 písm. a) zákona

Výsledná daň v eurách

,
,

Slovom v eurách
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