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336
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, systém a formy
poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom.
§2

nosti vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola
v období za aspoò devä kalendárnych tvrrokov
poèas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych tvrrokov vyia ako
1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké
obdobie,
2. vymae zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespåòa podmienku pod¾a prvého bodu a v ktorom bolo plnenie akèného plánu
pod¾a oznámenia ministerstva dopravy ukonèené.

Najmenej rozvinutý okres

§4

(1) Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je
zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.

Akèný plán

(2) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímate¾om podpory
v najmenej rozvinutom okrese sú obce nachádzajúce sa
v najmenej rozvinutom okrese a ïalie subjekty územnej spolupráce1) v súlade s Akèným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ïalej len akèný plán).
§3
Pôsobnos
(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
dopravy)
a) zabezpeèuje vypracovanie akèného plánu a vyhodnocuje jeho plnenie,
b) oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ïalej len ústredie) ukonèenie plnenia akèného
plánu.

(1) Akèný plán je vládou Slovenskej republiky (ïalej
len vláda) schválený záväzný dokument zameraný na
odstraòovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja,2) ïalích dokumentov a odporúèaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
(ïalej len rada).
(2) Akèný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu
najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpeèenie realizácie a plnenia akèného plánu, èasový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie
a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akèný plán zároveò integruje u existujúce rezortné programy, prierezové programy a navrhuje odstraòovanie prekáok na
ich vyuívanie.

(2) Ostatné ministerstvá a ostatné ústredné orgány
tátnej správy spolupracujú s ministerstvom dopravy
pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1, ktoré im vyplývajú zo zákona.

(3) Akèný plán obsahuje odporúèania pre monitorovacie výbory pre operaèné programy financované z Európskych trukturálnych a investièných fondov vo
vzahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté
okresy.

(3) Ústredie
a) vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejòuje ho na svojom webovom sídle,
b) ku dòu zverejnenia informácií o miere evidovanej
nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho tvrroka,
1. zapíe do zoznamu najmenej rozvinutých okresov
okres, v ktorom miera evidovanej nezamestna-

(5) Príspevok na opatrenia v akènom pláne, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov Európskych trukturálnych a investièných fondov, sa
poskytuje pod¾a osobitných predpisov.3)

1

(4) Ministerstvo dopravy predkladá vláde na schválenie návrh akèného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

) § 13 zákona è. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona è. 309/2014 Z. z.
) § 5 zákona è. 539/2008 Z. z. v znení zákona è. 309/2014 Z. z.
3
) Napríklad zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov.
2
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(6) Akèný plán sa vypracováva spravidla na obdobie
piatich rokov.
§5
Rada
(1) Rada je odborným poradným orgánom ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ïalej len minister dopravy) pre najmenej
rozvinutý okres, ktorú tvoria zástupcovia ministerstva
dopravy, ostatných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy a subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého okresu.
(2) Èlenov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva a odvoláva minister
dopravy na návrh prísluného ministra, vedúceho
ostatného ústredného orgánu tátnej správy a subjektu územnej spolupráce.
(3) Radu tvoria predseda a ïalí èlenovia rady pod¾a
potreby a situácie najmenej rozvinutého okresu. Predsedom rady je zástupca ministerstva dopravy. Poèet
ïalích èlenov rady nominovaných orgánmi tátnej
správy a nominovaných subjektmi územnej spolupráce
musí by rovnaký.
(4) Rada
a) pripomienkuje a posudzuje návrh akèného plánu
poèas jeho vypracovávania,
b) vypracováva odporúèania k návrhu akèného plánu,
c) vypracováva návrhy opatrení a stanoviská k návrhu
akèného plánu,
d) monitoruje a koordinuje realizáciu akèného plánu,
e) vypracováva stanoviská k spôsobu plnenia a rozsahu plnenia akèného plánu,
f) podáva návrh hodnotenia plnenia akèného plánu.
(5) Zloenie rady, spôsob rokovania a ïalie podrobnosti o èinnosti rady upraví tatút, ktorý schva¾uje
minister dopravy.
§6
Podpora
Podpora sa poskytuje v súlade s akèným plánom
pod¾a osobitných predpisov,3) zákonom o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok a pod¾a § 7 a 8.
§7
Technická podpora
Technická podpora je poskytovanie sluieb formou
odovzdávania znalostí, skúseností a transferom pecifického know-how s cie¾om skvalitni administratívne
kapacity subjektov územnej spolupráce v najmenej
rozvinutom okrese v súlade s akèným plánom.
4
5
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§8
Regionálny príspevok
(1) Regionálny príspevok je finanèný príspevok poskytovaný z rozpoètovej kapitoly ministerstva dopravy
v súlade s akèným plánom.
(2) Regionálny príspevok mono poskytnú prijímate¾ovi podpory na základe zmluvy, ktorá obsahuje najmä
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) podmienky, na základe ktorých sa regionálny príspevok poskytuje,
c) úèel regionálneho príspevku,
d) výku regionálneho príspevku a podmienky jeho
èerpania,
e) podmienky, za ktorých je prijímate¾ podpory povinný regionálny príspevok vráti.
Spoloèné a prechodné ustanovenia
§9
Ak podporou pod¾a tohto zákona môe by poskytnutá tátna pomoc, mono túto podporu uplatni len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,4)
a s osobitnými predpismi z oblasti tátnej pomoci.5)
§ 10
Ústredie zapíe do 31. decembra 2015 do zoznamu
najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera
evidovanej nezamestnanosti vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie, ktorú ústredie
vykazuje, bola v období za aspoò devä kalendárnych
tvrrokov poèas obdobia od 1. októbra 2012 do
30. septembra 2015 vyia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
Èl. II
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona

) Napríklad èl. 107 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) è. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né s vnútorným trhom
pod¾a èlánkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
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è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 240/2014 Z. z., zákona è. 298/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z., zákona è. 32/2015 Z. z., zákona
è. 61/2015 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z., zákona è. 112/2015 Z. z., zákona
è. 140/2015 Z. z. a zákona è. 176/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
1. bola pred vznikom pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru
1a. dlhodobo nezamestnaný obèan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie
bol vznik tohto pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému
dòu vzniklo viac pracovných pomerov alebo
tátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný
pomer alebo tátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie, sa povauje ten pracovný
pomer alebo tátnozamestnanecký pomer, na
základe ktorého bola podaná prihláka do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo
1b. vedená v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov,
má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom
okrese7b) a dôvodom vyradenia z evidencie
uchádzaèov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého
pomeru; èas vety za bodkoèiarkou v bode 1a.
platí rovnako,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b

 ) § 2 ods. 1 zákona è. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 ods. 1 písm. d) treom bode sa na konci pripájajú tieto slová: alebo písm. b).
3. V § 20 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) odo dòa, keï prestane ma trvalý pobyt v najmenej
rozvinutom okrese, ak ide o fyzickú osobu uvedenú
v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b.,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
4. V § 20 ods. 4 písm. c) sa slová písmena a) nahrádzajú slovami písmen a) alebo b).
5. V § 231 ods. 1 písm. b) siedmom bode sa slová
§ 20 ods. 4 písm. b) nahrádzajú slovami § 20 ods. 4
písm. c).
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6. V § 231 ods. 1 písm. b) sa za siedmy bod vkladá
nový ôsmy bod, ktorý znie:
8. zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou
v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b. a povinné nemocenské
poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné
poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo pod¾a § 20
ods. 4 písm. b), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného pod¾a § 143
ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom prestala ma
trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,.
Doterají ôsmy bod sa oznaèuje ako deviaty bod.
Èl. III
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 436/2013 Z. z. zákona
è. 495/2013 Z. z., zákona è. 310/2014 Z. z., zákona
è. 311/2014 Z. z. a zákona è. 14/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 12 písm. l) treom bode, § 12 písm. v) druhom
bode, § 29 ods. 4, nadpise nad § 50b a § 50b sa slová
sociálny podnik vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami sociálny podnik pracovnej integrácie v príslunom tvare.
2. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 50a
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1) Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá
a) si za svoj prvotný sociálny cie¾ kladie dosiahnu merate¾né pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi
stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi
dokumentmi, ktorými sa zriaïuje, a
1. poskytuje tovar alebo sluby zranite¾ným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúèeným
osobám alebo
2. pouíva metódu produkcie tovaru alebo sluieb,
ktorá predstavuje jej prvotný sociálny cie¾,
b) pouije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho
cie¾a kadoroène najmenej 50 % z finanèných pro-
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1b. obèanom vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej es po sebe nasledujúcich
mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese47aaa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie bol vznik tohto
pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru,.

striedkov získaných z príjmu z predmetu èinnosti,
ktoré zostanú po úhrade vetkých výdavkov na
predmet èinnosti za prísluné zdaòovacie obdobie
pod¾a daòového priznania,
c) je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä
zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné èinnosti.
(2) Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cie¾ kladie dosiahnu merate¾né pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa
zriaïuje, spåòa podmienky pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
a poskytuje finanènú podporu subjektu sociálnej ekonomiky pod¾a odseku 1..
3. Za § 72v sa vkladá § 72w, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72w
Prechodné ustanovenie úèinné
od 15. decembra 2015
Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku pod¾a predpisov úèinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie..
Èl. IV
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 108/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 463/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona
è. 364/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z., zákona
è. 148/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z. a zákona
è. 265/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 7 písm. v) prvý bod znie:
1. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru
1a. obèanom vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov47aa) a dôvodom vyradenia z evidencie
uchádzaèov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého
pomeru alebo
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Poznámka pod èiarou k odkazu 47aaa znie:

47aaa) § 2 ods. 1 zákona è. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z. a zákona
è. 62/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému
dòu kalendárneho roka, v ktorom bol investièný zámer
doruèený ministerstvu,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa zniuje na
200 000 eur, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) hodnota pod¾a odseku 1 písm. b) sa zniuje na 30 %,
c) podmienka vytvorenia nových pracovných miest
pod¾a odseku 1 písm. d) sa povauje za splnenú realizáciou investièného zámeru vedúceho k vytvoreniu
najmenej desiatich nových pracovných miest..
8.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a
Poznámka pod èiarou k odkazu 15b znie:

15b) § 2 ods. 1 zákona è. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 ods. 5 sa slová alebo odseku 3 písm. a) nahrádzajú slovami odseku 3 písm. a) alebo odseku 4
písm. a).
3. V § 4 ods. 8 sa èíslica 4 nahrádza èíslicou 5.
4. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese,
ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému
dòu kalendárneho roka, v ktorom bol investièný zámer
doruèený ministerstvu,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa zniuje na
200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí by
krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo
majetkom fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) podmienka vytvorenia nových pracovných miest
pod¾a odseku 1 písm. d) sa povauje za splnenú realizáciou investièného zámeru vedúceho k vytvoreniu
najmenej piatich nových pracovných miest..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
5. V § 7 ods. 7 sa slová a 3 nahrádzajú slovami
a 4.
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6. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová a 5 nahrádzajú slovami a 6 a slová a 4 sa nahrádzajú slovami a 5.

15. V § 17 ods. 3 sa slová 1 a 5 nahrádzajú slovami
1 a 6 a slová 1 a 4 sa nahrádzajú slovami 1 a 5.

7. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová a 3, § 4 ods. 5 nahrádzajú slovami a 4, § 4 ods. 6 a slová a 3, alebo § 7
ods. 4 sa nahrádzajú slovami a 4, alebo § 7 ods. 5.

16. § 17 ods. 7 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 6 a slová ods. 4 sa nahrádzajú slovami ods. 5.

8. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová 4 ods. 5 nahrádzajú slovami 4 ods. 6  a slová 7 ods. 4 sa nahrádzajú slovami 7 ods. 5.

17. Za § 20f sa vkladá § 20g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20g

9. V § 15 ods. 4 sa slová 3 a ods. 5 nahrádzajú slovami 4 a ods. 6 a slová 7 ods. 1 a 4 sa nahrádzajú
slovami 7 ods. 1 a 5.
10. V § 16 ods. 2 sa slová 1 a 5 nahrádzajú slovami
1 a 6 a slová 1 a 4 sa nahrádzajú slovami 1 a 5.
11. V § 16 ods. 6 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 6 a slová ods. 4 sa nahrádzajú slovami ods. 5.
12. V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 6.
13. V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 5.
14. V § 17 ods. 1 písm. e) sa slová ods. 5 nahrádzajú
slovami ods. 6 a slová ods. 4 sa nahrádzajú slovami
ods. 5.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. decembra 2015
(1) Investièná pomoc schválená do 14. decembra
2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investiènej
pomoci.
(2) Konania zaèaté a neukonèené pred 15. decembrom 2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do
14. decembra 2015..
Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. decembra 2015.

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

Èiastka 94

Zbierka zákonov è. 337/2015

Strana 3267

337
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

2. V § 3 sa èíslo 29,2 nahrádza èíslom 30,0.
3. Za § 7e sa vkladá § 7f, ktorý znie:

Èl. I

§ 7f

Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z.,
zákona è. 548/2011 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z. a zákona è. 361/2014 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa èíslo 68,5 nahrádza èíslom 70,0.

Daòové úrady rozdelia a poukáu výnos dane obciam
a vyím územným celkom pod¾a § 2 a 3 v znení úèinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v januári 2016..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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338
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona
è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona
è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 500/2010 Z. z., zákona è. 236/2011 Z. z., zákona
è. 532/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z., zákona
è. 97/2014 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., zákona
è. 362/2014 Z. z. a zákona è. 32/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
Predpokladom na výkon funkcie asistenta poslanca je
minimálne ukonèené úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.1ba) Poslanec
môe ma najviac troch asistentov. Odmena pre asistentov poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej
kancelárie nesmú presiahnu sumu ustanovenú v odseku 3. Asistent môe vykonáva funkciu len pre jedného poslanca..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ba znie:

1ba) § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Za § 29m sa vkladá § 29n, ktorý znie:
§ 29n
(1) Poslancovi, prezidentovi, èlenovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného
úradu patrí v roku 2016 plat a pauálne náhrady vo
výke urèenej v roku 2011 (§ 29g).
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej pod¾a § 4a

ods. 1 druhej vety sú v roku 2016 rovnaké ako v roku
2011.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej
republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2016 urèí pod¾a § 2 a 27..
Èl. II
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 122/2006
Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 220/2011
Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013
Z. z., zákona è. 362/2014 Z. z. a zákona è. 176/2015
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28d
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2016
V roku 2016 sú platové pomery verejného ochrancu
práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
platové pomery, pauálne náhrady a náhrady ïalích
výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,23) prièom plat verejného ochrancu práv sa zvýi
o 5 %..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. v znení zákona è. 338/2015 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 668/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 400/2009
Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákona è. 122/2013
Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z., zákona
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è. 362/2014 Z. z. a zákona è. 247/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 84c sa vkladá § 84d, ktorý znie:
§ 84d
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2016

Strana 3269

obnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa
vzahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy patrí v roku 2016
funkèný plat vo výke platu poslanca národnej rady
ustanoveného na rok 2016 osobitným predpisom73)
zníeného o 5 %..
Poznámka pod èiarou k odkazu 73 znie:

Riadite¾ovi úradu v roku 2016 patrí mesaène funkèný plat vo výke platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2016 osobitným
predpisom.39).
Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:
39) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. v znení zákona è. 338/2015 Z. z..

Èl. IV

73) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. v znení zákona è. 338/2015 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa takto:
Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z., zákona
è. 462/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z., zákona
è. 322/2014 Z. z., zákona è. 325/2014 Z. z., zákona
è. 362/2014 Z. z. a zákona è. 281/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 140d sa vkladá § 140e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 140e
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2016
tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v slu-

§ 31
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2016
V roku 2016 patrí komisárovi plat v rovnakej sume
ako poslancovi národnej rady a pauálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako
diéty a náhrady ïalích výdavkov spojených s výkonom
funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom
v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2016 osobitným predpisom.20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. v znení zákona è. 338/2015 Z. z..

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem prvého bodu v èl. I, ktorý nadobúda úèinnos
dòom uskutoènenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.

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

Strana 3270

Zbierka zákonov è. 339/2015

Èiastka 94

339
ZÁKON
z 13. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona

è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
è. 372/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 287/2012 Z. z., zákona è. 60/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013, zákona è. 313/2013 Z. z., zákona
è. 335/2014 Z. z. a zákona è. 172/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 34 sa za slovo slubu vkladá èiarka a slová
kybernetickú bezpeènos.
2. V § 35 ods. 3 sa za slová úlohy obrany vkladá
èiarka a slová kybernetickú bezpeènos a slová na
obranu a ochranu sa nahrádzajú slovami na obranu,
ochranu a kybernetickú bezpeènos.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 13. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa 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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 207/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 204/2011 Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z., zákona
è. 382/2011 Z. z. a zákona è. 341/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúa slovo osobitného.
2. V § 21c ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: vymedzených zákonom.
3. V § 21c ods. 1 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
osoba oprávnená pod¾a osobitných predpisov23) udelila
súhlas,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) Napríklad zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepovacích návrhoch v znení neskorích
predpisov, zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodièových výrobkov v znení zákona è. 84/2007 Z. z., zákon
è. 517/2007 Z. z. o úitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 495/2008 Z. z., zákon
è. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, zákon
è. 185/2015 Z. z. Autorský zákon..

4. V § 21c ods. 1 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí pre
informáciu, ktorú má k dispozícii akademická kninica,27ea) ktorá je organizaèným útvarom povinnej osoby
alebo súèasou povinnej osoby,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27ea znie:

27ea) § 8 zákona è. 126/2015 Z. z. o kniniciach a o zmene a doplnení zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014
Z. z..

5. V § 21c ods. 1 písmeno f) znie:
f) ktorú má k dispozícii kultúrna intitúcia; to neplatí
pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum,27f)
galéria,27f) kninica27g) a archív27h), ktoré sú povinnou
osobou alebo ktoré povinná osoba zriadila,.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 27i sa vypúa.

7. V poznámke pod èiarou k odkazu 27g sa citácia
§ 3 ods. 1 zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987
Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej nahrádza citáciou § 2 ods. 1 zákona è. 126/2015 Z. z..
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 27j sa citácia
§ 28 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy nahrádza citáciou
§ 29 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 55/2014 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
9. V § 21c sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo na
ktorej sprístupnenie je nevyhnutné splnenie zákonných predpokladov pod¾a osobitného predpisu,27kb)
j) ktorá je èasou dokumentu obsahujúceho výluène
logá, heraldické znaky a insígnie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27ka a 27kb znejú:

27ka) Napríklad § 55aa zákona è. 153/2001 Z. z. v znení zákona
è. 192/2011 Z. z., § 10 ods. 4 a 6 zákona è. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
27kb
) Napríklad § 13 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

10. § 21d znie:
§ 21d
(1) Povinná osoba je povinná sprístupni informácie
na úèely opakovaného pouitia na základe iadosti. Informácie na úèel opakovaného pouitia môe povinná
osoba zverejni aj bez iadosti.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, kninice, akademické
kninice a archívy vykonávajú majetkové práva duevného vlastníctva a s ktorými môu naklada v prospech
iných osôb pod¾a osobitného predpisu.27la) Múzeá, galérie, kninice, akademické kninice a archívy vak môu
sprístupni informácie pod¾a predchádzajúcej vety,
o èom zverejnia oznam na svojom webovom sídle, ak ho
majú zriadené, inak pod¾a § 6 ods. 2.
(3) Ak povinná osoba sprístupní informácie na úèel
ich opakovaného pouitia, bez zbytoèného odkladu nahlási prevádzkovate¾ovi ústredného portálu verejnej

Strana 3272

Zbierka zákonov è. 340/2015

správy27m) údaje o webových sídlach a iných miestach,
kde sa zverejòujú skutoènosti týkajúce sa opakovaného pouitia informácií najmä pod¾a § 21e ods. 5, § 21f
ods. 7 a 8 a § 21k ods. 5. Prevádzkovate¾ ústredného
portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytoèného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27la znie:

27la) Zákon è. 185/2015 Z. z. Autorský zákon..

11. V § 21e odsek 1 znie:
(1) Povinná osoba je povinná sprístupni informácie
na úèely opakovaného pouitia vetkým iadate¾om za
rovnakých podmienok..
12. V § 21e odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepouije, ak je obmedzenie opakovaného pouitia nevyhnutné na zabezpeèenie sluieb vo verejnom záujme. Povinná osoba aspoò raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia
opakovaného pouitia pod¾a predchádzajúcej vety, prièom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.
(4) Ustanovenie odseku 2 sa nepouije, ak sa obmedzenie opakovaného pouitia vzahuje na digitalizáciu
kultúrnych zdrojov financovanú prostredníctvom
verejno-súkromného partnerstva. Ak povinná osoba
udelí výhradný prístup na obdobie dlhie ako 10 rokov,
overí dôvody obmedzenia opakovaného pouitia v jedenástom roku a kadých nasledujúcich sedem rokov,
prièom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Osoba, ktorá má výhradný prístup k opakovane
pouívaným informáciám, je povinná poskytnú povinnej osobe bezodplatne rozmnoeninu digitalizovaného
predmetu kultúrneho dedièstva, ktorá bude prístupná
na opakované pouitie po uplynutí doby výhradnosti..
13. V § 21f ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak
povinná osoba zverejní informácie na úèel opakovaného pouitia bez iadosti pod¾a § 21d ods. 1 druhej vety
a neurèí podmienky ich opakovaného pouitia, je vo
vzahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené pod¾a osobitného predpisu,27la) udelená verejná licencia,27ma) na vetky spôsoby pouitia známe v èase jej
udelenia v neobmedzenom rozsahu a na celý èas trvania majetkových práv..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27ma znie:

27ma) § 76 zákona è. 185/2015 Z. z..

14. V § 21f ods. 3 sa vypúa posledná veta.
15. V § 21f ods. 4 sa slová sú najmä nahrádzajú slovami môu by najmä.
16. V § 21f ods. 5 sa za slovo boli vkladajú slová
v súlade so tandardmi pre informaèné systémy verejnej správy,27n).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27n) znie:

27n) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014
Z. z..

17. V § 21f odsek 8 znie:
(8) Ak povinná osoba zruí alebo zmení podmienky
opakovaného pouitia informácií, bez zbytoèného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle, ak ho
má zriadené, inak pod¾a § 6 ods. 2..
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18. V § 21g odsek 1 znie:
(1) Povinná osoba sprístupòuje informácie na úèely
ich opakovaného pouitia v podobe a spôsobom, ktoré
umoòujú jej technické podmienky; prednostne vak
v elektronickej podobe, a pokia¾ je to moné a vhodné,
ako otvorené údaje27na) umoòujúce automatizované
spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc) Formáty
a metaúdaje by mali v èo najväèom rozsahu spåòa formálne technické tandardy, ktorými sa na úèely tohto
zákona rozumejú písomné pravidlá s podrobným uvedením pecifikácií poiadaviek na zaistenie schopnosti
rôznych softvérov vzájomne si poskytova sluby
a efektívne spolupracova..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27na a 27nc znejú:

27na) § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/2014 Z. z. v znení výnosu è. 276/2014 Z. z.
27nb
) § 51 ods. 2 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z.
27nc
) § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z..

19. V poznámke pod èiarou k odkazu 27o sa citácia
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy nahrádza citáciou výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z..
20. V § 21g ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Povinná osoba nemá povinnos pokraèova vo vyhotovovaní a uchovávaní informácií na úèely ich opakovaného
pouitia prostredníctvom inej osoby..
21. V § 21i ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Povinnos oznámi, kto je nosite¾om práva duevného
vlastníctva, sa nevzahuje na múzeá, galérie, kninice,
akademické kninice a archívy..
22. V § 21j ods. 2 sa slovo prístupné nahrádza slovom prípustné a na konci sa pripájajú tieto slová:
alebo výka úhrady nebola urèená pod¾a § 21k.
23. § 21k znie:
§ 21k
(1) Úhrada za opakované pouitie informácií je príjmom povinnej osoby a môe by jednorazová alebo opakovaná.
(2) Úhrada za opakované pouitie informácií nesmie
prekroèi výku nevyhnutne a úèelne vynaloených nákladov spojených s umonením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia
iadate¾a k databáze informácií povinnej osoby, so zhotovením kópií, so zadováením technických nosièov,
s odoslaním informácií iadate¾ovi a s vynaloenou ¾udskou prácou. Náklady na ¾udskú prácu pod¾a predchádzajúcej vety sa vypoèítajú pod¾a poètu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci
kalendárny rok urèenej pod¾a osobitného predpisu.27p)
Ustanovenia § 21e ods. 1 a § 21f ods. 5 sa pouijú rovnako.
(3) Príplatok nepresahujúci 5 % úèelne vynaloených
nákladov urèených pod¾a odseku 2 je oprávnená pripoèíta si povinná osoba, ktorá
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a) vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú èas nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných
úloh,
b) je múzeom, galériou, kninicou, akademickou kninicou alebo archívom.
(4) Príplatok pod¾a odseku 3 povinná osoba pouije
najmä na skvalitòovanie prístupu iadate¾ov k informáciám, predovetkým na vytvorenie alebo inováciu
osobitných technických prepojení alebo pripojení alebo
na konverziu informácií do elektronickej podoby, ak
spôsob financovania povinnej osoby umoòuje naklada s týmto príplatkom.
(5) Povinná osoba zverejòuje výku úhrady pod¾a odseku 2 a výku príplatku pod¾a odseku 3 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ju zverejòuje pod¾a § 6 ods. 2.
(6) Ak o to iadate¾ poiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutoènosti, ktoré boli podkladom na
výpoèet výky úhrady pod¾a odseku 2.
(7) Povinná osoba môe od zaplatenia úhrady pod¾a
odseku 2 alebo príplatku pod¾a odseku 3 upusti; musí
vak postupova rovnako pri vetkých iadostiach rovnakého druhu..
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 27p sa citácia
§ 2 ods. 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z. nahrádza citáciou
§ 2 ods. 1 zákona è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
v znení zákona è. 460/2008 Z. z..
25. Za § 21k sa vkladá § 21l, ktorý znie:
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§ 21l
Na úèely podávania správ intitúciám Európskej
únie povinné osoby poskytnú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na jeho iados potrebné informácie týkajúce sa opakovaného pouitia informácií,
najmä o dostupnosti informácií na úèel ich opakovaného pouitia, o podmienkach ich sprístupòovania a o podaných opravných prostriedkoch..
26. Za § 22e sa vkladá § 22f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 22f
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Dohoda medzi povinnou osobou a inou osobou existujúca k 1. januáru 2016, ktorá obsahuje obmedzenie
opakovaného pouitia, sa ukonèí uplynutím obdobia,
na ktoré bola uzatvorená, najneskôr vak 18. júla
2043; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného pouitia pod¾a § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení úèinnom
od 1. januára 2016..
27. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ
z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES
o opakovanom pouití informácií verejného sektora.
(Ú. v. EÚ L 175, 27. 6. 2013)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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341
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výke poskytovanej
podpory zo tátneho fondu rozvoja bývania, o veobecných podmienkach
poskytnutia podpory a o obsahu iadosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 21 zákona è. 150/2013
Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 284/2013 Z. z.
o podrobnostiach o výke poskytovanej podpory zo
tátneho fondu rozvoja bývania, o veobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu iadosti sa
mení a dopåòa takto:
1. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Podrobnosti o výke podpory
(1) Na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) zákona mono poskytnú
a) manelom pod¾a § 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona úver
vo výke 75 % obstarávacej ceny, najviac 55 000 eur
na byt, najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 2 %,
b) fyzickej osobe pod¾a § 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona
úver vo výke 100 % obstarávacej ceny, najviac
60 000 eur na byt, najdlhie na 40 rokov s roènou
úrokovou sadzbou vo výke 1 %.
(2) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. b) zákona mono poskytnú obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii pod¾a § 7 ods. 1
písm. f) zákona úver vo výke 100 % obstarávacej ceny,
najviac 65 000 eur na byt, najdlhie na 40 rokov
a) s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 % alebo
b) s roènou úrokovou sadzbou vo výke 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)
(3) Na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. b) zákona mono poskytnú právnickej osobe
pod¾a § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výke 80 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhie na
30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 %.
(4) Ak iadate¾, ktorému bol poskytnutý úver pod¾a
odsekov 2 a 3, preukáe splnenie podmienok pod¾a § 8
ods. 13 zákona, mono mu zníi úver o
a) 5 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy

1. pri obstarávaní bytu v bytovom dome je niia alebo je rovná 30,0 kWh/(m2.a) a je vyia ako
20,0 kWh/(m2.a),
2. pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je niia
alebo je rovná 40,5 kWh/(m2.a) a je vyie ako
27 kWh/(m2.a),
b) 10 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy
1. pri obstarávaní bytu v bytovom dome je niia alebo je rovná 20,0 kWh/(m2.a),
2. pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je niia
alebo je rovná 27,0 kWh/(m2.a).
(5) Na modernizáciu bytového domu pod¾a § 6
ods. 5 písm. a) zákona mono poskytnú iadate¾ovi
pod¾a § 7 ods. 1 zákona úver vo výke 75 % obstarávacej
ceny, najviac 50 000 eur na výah, najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 0,5 %.
(6) Na modernizáciu bytového domu pod¾a § 6
ods. 5 písm. b) zákona mono poskytnú iadate¾ovi
pod¾a § 7 ods. 1 zákona úver vo výke 75 % obstarávacej
ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo
výke 0,5 %.
(7) Na modernizáciu bytového domu pod¾a § 6
ods. 5 písm. c) zákona mono poskytnú iadate¾ovi
pod¾a § 7 ods. 1 zákona úver vo výke 75 % obstarávacej
ceny, najviac 110 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo
výke 1 %.
(8) Na modernizáciu bytového domu pod¾a § 6
ods. 5 písm. d) zákona mono poskytnú iadate¾ovi
pod¾a § 7 ods. 1 zákona úver vo výke 75 % obstarávacej
ceny, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo
výke 2 %.
(9) Na odstránenie systémovej poruchy bytového
domu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona
mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b)
a g) zákona úver vo výke 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhie
na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 %.
(10) Na zateplenie bytovej budovy pod¾a § 6 ods. 1
písm. c) tretieho bodu zákona mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 zákona úver vo výke 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatep¾ovanej plo-
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chy bytovej budovy najdlhie na 20 rokov s roènou
úrokovou sadzbou vo výke 1 %.

zákona, najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 %.

(11) Ak iadate¾, ktorému bol poskytnutý úver pod¾a
odseku 10, preukáe splnenie podmienok pod¾a § 8
ods. 13 zákona, mono mu zníi úver o
a) 3 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie
rodinného domu je vyia ako 43,0 kWh/(m2.a) a je
niia alebo je rovná 64,5 kWh/(m2.a),
b) 8 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie
rodinného domu je vyia ako 21,5 kWh/(m2.a) a je
niia alebo je rovná 43,0 kWh/(m2.a),
c) 15 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie
rodinného domu je niia alebo je rovná
21,5 kWh/(m2.a),
d) 5 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie
bytového domu alebo polyfunkèného domu je vyia
28,0 kWh/(m2.a) a je niia alebo je rovná
40,5 kWh/(m2.a),
e) 10 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie
bytového domu alebo polyfunkèného domu je niia
alebo je rovná 28,0 kWh/(m2.a).

(18) Ak sa na jednej stavbe súèasne realizujú dva
z typov obnov zariadenia sociálnych sluieb uvedených
v odsekoch 16 a 17, urèí sa pre poskytnutý úver spoloèná roèná úroková sadzba, a to vo výke niej z hodnôt
roènej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy
obnovy.

(12) Ak sa na jednej stavbe súèasne realizujú dva alebo viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 a 10, urèí sa pre poskytnutý úver spoloèná roèná úroková sadzba, a to vo výke najniej z hodnôt
roènej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy
obnovy.
(13) Ak sa na jednej stavbe súèasne realizujú tri
a viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 a 10, urèí sa pre poskytnutý úver spoloèná roèná úroková sadzba, a to vo výke vypoèítanej ako rozdiel medzi najniou z hodnôt roènej úrokovej sadzby
uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.
(14) Urèenie roènej úrokovej sadzby pod¾a odsekov
12 a 13 sa uplatní aj v prípade, ak finanèné krytie úveru
je z rôznych zdrojov pod¾a § 3 zákona a tátny fond rozvoja bývania (ïalej len fond) na poskytnutie úveru
uzatvorí viac úverových zmlúv.
(15) Na výstavbu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona mono poskytnú iadate¾ovi
pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výke 80 %
obstarávacej ceny, najviac 525 eur na 1 m2 podlahovej
plochy obytných miestností, prísluenstva obytných
miestností a spoloèných priestorov zariadení sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 7 zákona, najdlhie na
40 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 %.
(16) Na zateplenie zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
úver vo výke 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na
1 m2 zatep¾ovanej plochy, najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1 %.
(17) Na modernizáciu zariadenia sociálnych sluieb
pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona mono
poskytnú iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výke 75 % obstarávacej ceny, najviac
400 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, prísluenstva obytných miestností a spoloèných
priestorov zariadení sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 7

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a).
2. V § 3 ods. 1 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami
ods. 3.
3. V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: nie starím ako tri mesiace,.
4. V § 3 ods. 2 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 6.
5. V § 4 ods. 2 sa za slová rodného listu, vkladajú
slová kópiou obèianskeho preukazu,.
6. V § 4 ods. 4 sa slová písm. d) a f) nahrádzajú slovami písm. d) a g).
7. V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová ijúcej v spoloènej
domácnosti so iadate¾om a doklad nahrádzajú slovami a ak ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím ijúcu v spoloènej domácnosti so iadate¾om
aj doklad.
8. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Prílohou k iadosti u iadate¾a pod¾a § 7 ods. 1
písm. d) a e) zákona, ktorým je spoloèenstvo vlastníkov
bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca pod¾a osobitného predpisu,4) je zápisnica zo zhromadenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome, alebo výsledok písomného hlasovania,4a) ktoré obsahujú najmä
a) údaje o úèele, na ktorý sa bude poadova podpora,
b) spôsob financovania,
c) urèenie spôsobu zabezpeèenia záväzku pod¾a § 15
ods. 6 zákona,
d) uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 14 ods. 7 zákona è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Údaje o stavbe
(1) V iadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:
a) názov a miesto stavby, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho
bodu, písm. c) a e) a § 10 ods. 13 zákona,
b) parcelné èíslo stavebného pozemku,
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c) dátum vydania a èíslo právoplatného stavebného
povolenia s uvedením termínu zaèatia a dokonèenia
stavby alebo èíslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c)
a e) a § 10 ods. 13 zákona,
d) názov a miesto stavby pod¾a kolaudaèného
rozhodnutia5) a èíslo právoplatného kolaudaèného
rozhodnutia a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,
e) obstarávacia cena pod¾a § 8 ods. 5 a 10 zákona,
f) poèet bytov, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
a c) zákona,
g) poèet lôok s uvedením celkovej plochy obytných
miestností, prísluenstva a spoloèných èastí, ak ide
o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,
h) výpoètovo stanovené zníenie potreby tepla na vykurovanie v percentách na úèely pod¾a § 6 ods. 1
písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona,
i) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zhotovite¾a stavby,
j) systém tepelnej ochrany stavby,
k) vek bytovej budovy, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1
písm. c) tretieho bodu zákona.
(2) Prílohou k iadosti je
a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného
oznámenia stavebného úradu, e proti uskutoèneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,6) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak
si to povaha prác vyaduje, ak ide o úèely pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) a e) a § 10 ods. 13 zákona,
b) právoplatné kolaudaèné rozhodnutie na stavbu, ak
ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu
a písm. b) druhého bodu zákona,
c) darovacia zmluva, ktorou sa uskutoènil prevod
vlastníctva bytu v bytovom dome pod¾a zákona
è. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnute¾ného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na
obec alebo vyí územný celok,
d) rozhodnutie stavebného úradu alebo orgánu tátneho stavebného doh¾adu, e byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným poiadavkám na stavby, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
tretieho bodu zákona,
e) doklad o poète bytov s uvedením ve¾kosti podlahovej
plochy jednotlivých bytov, ak ide o úèely pod¾a § 6
ods. 1 písm. b) a c) zákona,
f) doklad o poète nájomných bytov vo vlastníctve iadate¾a s uvedením poètu prenajatých nájomných bytov vo vlastníctve iadate¾a v období 12 mesiacov
pred podaním iadosti pod¾a § 10 ods. 20 zákona,
g) doklad o obstarávacej cene a písomné potvrdenie
o zverejnení zmluvy, ak doklad o obstarávacej cene
spåòa náleitosti povinne zverejòovanej zmluvy pod¾a osobitného predpisu,6a)
h) prepoèet obstarávacej ceny pod¾a ods. 1 písmena e)
na kadý byt, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
zákona,
i) projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
1. stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 zákona,

j)
k)
l)

m)

n)

o)

p)
q)
r)

s)

t)
u)
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2. stavebné výkresy súèasného stavu, ak ide o úèely
pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) a e) zákona,
3. projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) prvého
bodu a písm. b) prvého a tretieho bodu zákona,
doklad o výmene jednotlivých technických zariadení
budovy pod¾a § 10 ods. 17 zákona,
energetický certifikát, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,
odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu s evidenèným listom
systémovej poruchy vypracovaný odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. c)
druhého bodu zákona,
projektové energetické hodnotenie obvodového pláa bytovej budovy pred uskutoènením obnovy a navrhovanej obnovy pod¾a projektovej dokumentácie
zhotovené odborne spôsobilou osobou,7) ak ide
o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona
a systémová porucha sa odstraòuje zateplením pod¾a § 12 ods. 3 písm. d) zákona,
projektové energetické hodnotenie bytovej budovy
pred uskutoènením obnovy a navrhovanej obnovy
pod¾a projektovej dokumentácie, ak ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého
bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)
doklad o skutoènej spotrebe tepla na vykurovanie za
dve roèné vyúètovacie obdobia pred podaním iadosti, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho
bodu zákona,
doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotovite¾a,8) ak sa odborná spôsobilos vyaduje,
správa z inpekcie na realizáciu tepelnoizolaèného
systému vydaná pre zhotovite¾a akreditovaným inpekèným orgánom,9)
èestné vyhlásenie zhotovite¾a, e ide o výmenu výahu pod¾a § 11 ods. 1 zákona a zhodu výrobku preukáe po ukonèení prác
1. vyhlásením o zhode výahu alebo
2. osvedèením o úradnej skúke alebo o opakovanej
odbornej skúke, alebo
3. správou z odbornej prehliadky a odbornej skúky,
doklad o preukázaní zhody tepelnoizolaèného systému alebo doklad o posúdení a overení nemennosti
parametrov stavebného výrobku pod¾a § 12 ods. 3
písm. d) prvého bodu zákona,
doklad o zabezpeèení doh¾adu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom,
doklad o veku bytovej budovy, ak ide o úèel pod¾a § 6
ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu, 6a znie:

6a) § 5a zákona 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..

10. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak je iadate¾om èlen domácnosti pod¾a § 10
ods. 5 písm. c) zákona, ktorej èlenom je aj fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím, doklady pod¾a od-
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seku 2 predkladá aj fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím..

o kúpu nájomného bytu pod¾a § § 10 ods. 14 zákona,.

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.

Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).

11. V § 7 odsek 4 znie:
(4) Na preukázanie schopnosti platenia splátok
a úrokov z poadovaného úveru iadate¾a pod¾a § 7
ods. 1 písm. b) a g) zákona iados obsahuje údaje
o jeho hospodárskom výsledku, základnom imaní, zadåenosti, obrate, podnikate¾skom zámere a tvorbe fondu prevádzky, údrby a opráv v bytovom dome..

14. V § 8 písmeno d) znie:
d) zmluva s bankou o zriadení úètu, na ktorom sú vedené finanèné prostriedky fondu prevádzky, údrby a opráv, výpis z úètu alebo iný doklad banky
o aktuálnom zostatku na úète nie starí ako tri mesiace a vyhlásenie iadate¾a o tom, e finanèné
prostriedky na tomto úète nie sú zaaené záloným
právom alebo iným vecným právom, alebo sú zaaené záloným právom alebo iným vecným právom
v takej výke, e zostatok finanèných prostriedkov
na tomto úète postaèuje na zabezpeèenie záväzkov
pod¾a § 15 ods. 6 zákona..

12. V § 7 ods. 7 sa slovo písm. f) nahrádza slovom
písm. g) a slovo dve sa nahrádza slovom tri.
13. V § 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
b) súhlas obecného zastupite¾stva alebo zastupite¾stva samosprávneho kraja, e predmetom záloného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Ján Poèiatek v. r.
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342
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. novembra 2015
o podrobnostiach o výke príspevku na zateplenie rodinného domu
a o náleitostiach iadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 277/2015 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:

c) otvorových kontrukciách vo výke 39 eur na 1 m2
teplovýmennej plochy,
d) vnútorných deliacich kontrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výke 9 eur
na 1 m2 teplovýmennej plochy.

§1

(3) V závislosti od dosiahnutej hodnoty súèinite¾a
prechodu tepla pod¾a odsekov 1 a 2 mono príspevok
poskytnú najviac v sume 5 000 eur.

Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti o výke príspevku na zateplenie rodinného domu (ïalej len príspevok),
b) náleitosti iadosti o poskytnutie príspevku (ïalej
len iados o príspevok) vrátane zoznamu príloh
k iadosti o príspevok,
c) minimálny rozsah príloh iadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu.
§2
(1) Pri dosiahnutej hodnote súèinite¾a prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných kontrukcií spåòajúcich normalizovanú hodnotu súèinite¾a prechodu tepla pod¾a slovenskej technickej normy1)
platnú od 1. januára 2016 mono príspevok poskytnú
pri
a) obvodovom pláti vo výke 30 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b) strenom pláti vo výke 33 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c) otvorových kontrukciách vo výke 55 eur na 1 m2
teplovýmennej plochy,
d) vnútorných deliacich kontrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výke 11 eur
na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(2) Pri dosiahnutej hodnote súèinite¾a prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných kontrukcií spåòajúcich normalizovanú hodnotu súèinite¾a prechodu tepla pod¾a slovenskej technickej normy1)
platnú do 31. decembra 2015 mono príspevok poskytnú pri
a) obvodovom pláti vo výke 20 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b) strenom pláti vo výke 25 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
1

(4) Pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu rovnej alebo niej, ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného domu pod¾a
slovenskej technickej normy1) platná
a) od 1. januára 2016 mono príspevok poskytnú vo
výke 1 000 eur,
b) do 31. decembra 2015 mono príspevok poskytnú
vo výke 500 eur.
(5) Výka príspevku vypoèítaná ako súèet príspevku
urèeného v závislosti od dosiahnutej hodnoty súèinite¾a prechodu tepla pod¾a odseku 3 a príspevku urèeného v závislosti od hodnoty potreby tepla na vykurovanie
rodinného domu pod¾a odseku 4 nemôe presiahnu
30 % uhradených oprávnených nákladov.
§3
(1) Náleitosti iadosti o príspevok sú uvedené vo
vzore iadosti o príspevok, ktorý je v prílohe è. 1.
(2) Prílohami k iadosti sú:
a) originál alebo úradne osvedèená kópia projektovej
dokumentácie vrátane projektového energetického
hodnotenia,
b) originál zhrnutia výsledkov energetického hodnotenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2
1. projektového energetického hodnotenia2) pri iadosti podanej pod¾a § 9f ods. 6 zákona,
2. normalizovaného energetického hodnotenia3),
c) originál alebo úradne osvedèená kópia dokladu
o odovzdaní rodinného domu do uívania,
d) èestné vyhlásenie iadate¾a, e rodinný dom je vyuívaný výluène na bývanie,
e) èestné vyhlásenie iadate¾a, e je obèanom èlenského tátu Európskej únie, tátu, ktorý je zmluvnou

) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných kontrukcií a budov, Èas 2: Funkèné poiadavky.
2
) § 4a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
3
) § 4a ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
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stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vajèiarskej konfederácie,
f) písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie
v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doruèovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedèenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie
splnenia podmienky pod¾a § 9d ods. 2 zákona,
g) písomný súhlas manela alebo manelky s predloením iadosti, ak ide o preukázanie splnenia podmienky pod¾a § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedèeným podpisom,
h) èestné vyhlásenie iadate¾a, e práce na zateplení rodinného domu boli zaèaté po 31. decembri 2014,
i) originál alebo úradne osvedèená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu,
j) kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolaèného
systému vydaného výrobcom systému,
k) kópia správy z inpekcie na realizáciu tepelnoizolaèného systému vydanej pre zhotovite¾a akreditovaným inpekèným orgánom,
l) kópia licencie na zabudovanie vonkajích otvorových kontrukcií,
m) originál alebo úradne osvedèená kópia polokového
rozpoètu zateplenia rodinného domu,
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n) súpis faktúr,
o) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade preukazujúci realizáciu zateplenia rodinného domu,
p) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vyregulovanie vykurovacieho systému po ukonèení zateplenia rodinného
domu,
q) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie projektovej
dokumentácie zateplenia rodinného domu,
r) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom,
s) fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
(3) Minimálny rozsah príloh iadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu pod¾a § 9f ods. 6 zákona tvoria prílohy uvedené v odseku 2
písm. a), písm. b) prvého bodu a písm. c) a h).
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem § 3 ods. 2 písm. l), ktorý nadobúda úèinnos
1. januára 2017.

Ján Poèiatek v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 342/2015 Z. z.

VZOR
IADOS
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Identifikaèné èíslo iadosti

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Mesto:
1.2.2. Ulica, orientaèné èíslo:
1.2.3. PSÈ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
1.5. tátna príslunos:
1.6. Stav:
1.7. Èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
v tvare IBAN

2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
2.2. Adresa trvalého pobytu
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
2.5. tátna príslunos:

3. Údaje o zatep¾ovanom rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Mesto:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné èíslo:
3.1.4. Orientaèné èíslo:
3.1.5. PSÈ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné èíslo:
3.3. Èíslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Rok odovzdania rodinného domu do uívania:
3.5. Poèet podlaí, z ktorých sa urèuje celková podlahová plocha
3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred
2
zateplením [m ]:
3.7. Èíslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu:
3.8. Stavebné kontrukcie, ktoré sú predmetom zateplenia rodinného domu pod¾a § 9c ods. 1 zákona, na ktoré sa poaduje
príspevok
3.8.1. Vonkajia obvodová stena:

Áno/Nie
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3.8.2. Strecha:

Áno/Nie

3.8.3. Strop nad vonkajím prostredím:

Áno/Nie

3.8.4. Strop pod nevykurovaným priestorom:

Áno/Nie

3.8.5. Stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou
vnútorného vzduchu:

Áno/Nie

3.8.6. Vonkajie otvorové kontrukcie (okná, dvere,...):

Áno/Nie

3.9. Termín zhotovenia zateplenia
3.9.1. Zaèatie:
3.9.2. Ukonèenie:
3.10. Názov zhotovite¾a zateplenia rodinného domu
3.10.1. Obchodný názov/IÈO:
3.10.2. Obchodný názov/IÈO:
3.10.3. Obchodný názov/IÈO:

4. Výka oprávnených nákladov
4.1. Výka nákladov
4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu pod¾a § 9c zákona [eur]
4.1.2. Náklady pod¾a § 9c ods. 3 zákona [eur]
4.1.3. Výka nákladov spolu [eur] (suma z riadka 4.1.1. + suma z riadka 4.1.2.)
4.2. Predpokladaná výka príspevku [eur]
(30 % z riadka 4.1.1., najviac vak 6 000 eur + suma z riadka 4.1.2., najviac vak
500 eur)

5. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti o príspevok vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe podmienky poskytovania príspevku a som si vedomý/á poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie
príspevku,
c) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia
príspevku,
d) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti o príspevok,
e) na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok pod¾a § 9c zákona.

Za iadate¾a:

V .................................... dòa ....................................

.....................................................................
(Meno, priezvisko, titul iadate¾a)

....................................................
(Podpis iadate¾a)
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 342/2015 Z. z.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ENERGETICKÉHO HODNOTENIA
projektového energetického hodnotenia, ktoré vyplýva z projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu
normalizovaného energetického hodnotenia, ktoré vyplýva z energetického certifikátu zatepleného rodinného domu

Adresa rodinného domu:
.........................................................................................................................................................................
(Mesto/PSÈ/ulica/súpisné èíslo/orientaèné èíslo/okres)
Poèet podlaí,
z ktorých sa urèuje celková podlahová plocha:

..........................................

Celková podlahová plocha budovy
s upravovaným vnútorným prostredím miestností:
...................../.................... m2
(vypoèítaná z vonkajích rozmerov pred návrhom zateplenia/po zateplení)
Tabu¾ka è. 1  Posúdenie tepelnotechnických vlastností obvodového pláa, streného pláa, vnútorných
deliacich kontrukcií
Druh stavebnej
1

kontrukcie )

Stavebná
kontrukcia je
predmetom
zateplenia
pod¾a
priloenej
projektovej
dokumentácie

Teplovýmenná

Súèinite¾

plocha
2
[m ]

prechodu tepla

2

a)

kontrukcie
po zateplení
2
[W/(m .K)]

Normalizovaná hodnota )
(platná od 1. 1. 2016)
2

[W/(m .K)]

3

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)

2

b)

Normalizovaná hodnota )
(platná do 31. 12. 2015)
2
[W/(m .K)]
2

c)
stå. 1

stå. 2

stå. 3

stå. 4

stå. 5
a)

Obvodový plá 1

áno/nie

b)
c)
a)

Obvodový plá 2

áno/nie

b)
c)
a)

Strený plá

áno/nie

b)
c)

Strop nad vonkajím
prostredím
Strop pod
nevykurovaným
priestorom

(napr. nevykurované
podkrovie)

Strop nad
nevykurovaným
podlaím
(napr. suterén)

a)
áno/nie

b)
c)
a)

áno/nie

b)
c)
a)

áno/nie

Maximálna hodnota )
2
Umax [W/(m .K)]

b)
c)

stå. 6
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a)

Stena s vodorovným
tepelným tokom
4
Δθ do ...K )

áno/nie

Deliaca stena.....
4
Δθ do ...K )

áno/nie

b)
c)
a)
b)
c)

Tabu¾ka è. 2  Posúdenie tepelnotechnických vlastností otvorových kontrukcií
Druh otvorovej

Plocha

kontrukcie ) )

[m ]

1 ,5

2

Súèinite¾
prechodu tepla
Uw
2
[W/(m .K)]

6

Normalizovaná hodnota )
a)

(platná od 1. 1. 2016)
2
[W/(m .K)]

7

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)

6

Normalizovaná hodnota )
b)

(platná do 31. 12. 2015)
2

[W/(m .K)]
6

c)
stl. 1

stå. 2

Maximálna hodnota )
2
UW,max [W/(m .K)]

stå. 3

neobnovené

stå. 4

stå. 5

a)

Okná

b)
c)
obnovované

a)
b)
c)

neobnovené

a)

Dvere

b)
c)
obnovované

a)
b)
c)

Tabu¾ka è. 3  Posúdenie hygienického kritéria
8

Stav

Kritický detail )

stå. 1

stå. 2

Povrchová
teplota
o
θsi [ C]

Posúdenie
(≥, <)

stå. 3

stå. 4

Normalizovaná
9

hodnota )
o

θsi,N [ C]
stå. 5

Horizontálny
styk obvodového pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

Vertikálny styk
obvodového
pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

Styk obvodového
a streného pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

pred výmenou
okna

9,26

po výmene okna

9,26

Výplò otvoru

10

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)
stå. 6
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Tabu¾ka è. 4  Energetické kritérium
Faktor
tvaru
budovy

Vypoèítaná

Vypoèítaná

Normalizovaná

Normalizovaná

merná potreba

merná potreba

hodnota

hodnota

tepla pred

tepla po

potreby

potreby

návrhom

zateplení

tepla

2

[kWh/(m .a)]
stå. 2

)

(platná do

zateplenia
[1/m]
stå. 1

11

2

[kWh/(m .a)]
stå. 3

31. 12. 2015)
2

[kWh/(m .a)]
stå. 4

tepla

11

12

Hodnotenie )

Úspora mernej
potreby tepla

)

(platná od
1. 1. 2016)
2
[kWh/(m .a)]
stå. 5

(vyhovuje/
nevyhovuje)
stå. 6

[%]
stå. 7

Vysvetlivky:
1
) Uvedú sa hodnotenia pre vetky rozdielne skladby stavebných kontrukcií. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.
2
) Poiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolaèných vlastností stavebných kontrukcií stanovuje èl. 4.1.1
a tab. 1 technickej normy STN 73 0540-2: 2012. Ak nie je funkène, technicky a ekonomicky uskutoènite¾né dosiahnu normalizované
hodnoty, stavebná kontrukcia musí spåòa aspoò minimálne poiadavky. V tom prípade je potrebné uvies dôvod nedosiahnutia normalizovanej poiadavky.
3
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním vypoèítanej hodnoty súèinite¾a prechodu tepla kontrukcie (stå. 4) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stå. 5).
Ak hodnota v stå. 4 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 4 je vyia ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
4
) Hodnoty v stå. 5 sa urèia pre konkrétnu vnútornú deliacu kontrukciu pod¾a polohy a teplotného rozdielu.
5
) Plocha otvorových kontrukcií:
 neobnovené  uvedú sa parametre existujúcich neobnovených otvorových kontrukcií,
 obnovované  uvedú sa parametre otvorových kontrukcií, ktoré sú súèasou zateplenia.
6
) Poiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolaèných vlastností otvorových kontrukcií stanovuje èl. 4.1.4
a tab. 2 technickej normy STN 73 0540-2: 2012. Ak nie je funkène, technicky a ekonomicky uskutoènite¾né dosiahnu normalizované
hodnoty, stavebná kontrukcia musí spåòa aspoò minimálne poiadavky. V tom prípade je potrebné uvies dôvod nedosiahnutia normalizovanej poiadavky.
7
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty súèinite¾a prechodu tepla (stå. 3) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stå. 4).
Ak hodnota v stå. 3 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je vyia ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
8
) Uvádzajú sa vetky dôleité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii.
9
) Poiadavka na hygienické kritérium rizika vzniku plesní je uvedená v èl. 4.3.1 a riziká kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu
sú uvedené v èl. 4.3.6 technickej normy STN 73 0540-2: 2012.
10
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty povrchovej teploty (stå. 3) a normalizovanej hodnoty (stå. 5).
Ak hodnota v stå. 3 je vyia alebo rovná ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je niia ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
11
) Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa urèuje pod¾a tab. 9 technickej normy STN 73 0540-2: 2012 v závislosti od faktora tvaru budovy.
12
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty vypoèítanej mernej potreby tepla po zateplení (stå. 3) a normalizovanej hodnoty (stå. 4).
Ak hodnota v stå. 3 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je vyia ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

Vyhlásenia oprávnenej osoby, ktorá zhrnutie vypracovala:
1. Uvedené zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia je v rozsahu poadovanom pod¾a § 9c ods. 1
a 2 a § 9e ods. 1 a 2 zákona.
2. Vetky kontrukcie spåòajú minimálne poiadavky na energetickú hospodárnos budovy pod¾a § 4 ods. 3 zákona.
3. Technická správa k projektovej dokumentácii obsahuje dôvody nedosiahnutia normalizovaných poiadaviek tepelnoizolaèných vlastností obnovených alebo vymieòaných stavebných kontrukcií pod¾a § 9e ods. 3 zákona,
resp. vetky obnovované a vymieòané stavebné kontrukcie spåòajú normalizované poiadavky tepelnoizolaèných
vlastností.
V .................................................. dòa ..................................................
................................................................
(Meno a priezvisko oprávnenej osoby)

........................................................................
(Podpis a odtlaèok peèiatky oprávnenej osoby)
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