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ZÁKON
z 2. apríla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách
cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom
ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona
č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z.,
zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009
Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona
č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z.,
zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona
č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona
č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35a ods.1 prvá a druhá veta znejú:
„Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí
a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej
republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí,
ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného
predpisu23sa) (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“), a jedného člena vláde
Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,23sb)
a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických
hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23sa a 23sb znejú:
„23sa) § 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
) Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komore v znení neskorších predpisov.“.
23sb
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2. Za § 42v sa vkladá § 42w, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 42w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1) Funkčné obdobie členov rady zvolených podľa zákona účinného do 31. mája 2019 sa
skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení podľa zákona účinného do 31. mája
2019.
(2) Do zvolenia členov rady podľa zákona účinného od 1. júna 2019 rada vykonáva svoju
činnosť podľa zákona účinného do 31. mája 2019. Voľba členov rady navrhnutých vládou
Slovenskej republiky na základe návrhu reprezentatívneho združenia miest a obcí a návrhu
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Národnej rade Slovenskej republiky
uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona;
funkčné obdobie týchto členov rady sa skončí uplynutím funkčného obdobia členov rady, ktorí
boli zvolení podľa zákona účinného do 31. mája 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
takto:
V prílohe č. 1 častiach A, B a C sa text za vetou „Základné práva podľa zákona č. 170/2018
Z. z.:“ nahrádza textom, ktorý znie:
„– cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde
v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné
znaky ubytovacieho zariadenia,
– cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného
ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
– cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste,
prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou,
prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
– cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími
primeranými nákladmi,
– cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien
pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie
neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu,
cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na
zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné
náklady.
– cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú
refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov
služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím
zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny
zájazdu a prípadnú náhradu škody.
– cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia
odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné
a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu
cestujúcich do cieľového miesta,
– cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy
o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
– ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu
poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu
ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť
od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú
poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná
kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.

119/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 3

– cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na
náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo
neboli poskytnuté riadne,
– cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd
zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
– cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku
s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku [obchodné meno, identifikačné číslo organizácie,
sídlo, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty] (ďalej len „poskytovateľ ochrany pre prípad
úpadku“),
– cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby
cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.
Zákon č. 170/2018 Z. z. [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ].“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Peter Pellegrini v. r.
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