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442
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzduia

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 33 písm. b) a e) zákona è. 137/2010 Z. z.
o ovzduí ustanovuje:

prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 360/2010 Z. z. sa mení takto:
Príloha è. 12 vrátane nadpisu znie:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného

Príloha è. 12
k vyhláke è. 360/2010 Z. z.

INFORMAÈNÉ PRAHY, VÝSTRANÉ PRAHY A ZÁVÄZNÉ TEXTY VYHLÁSENIA A ODVOLANIA
ICH PREKROÈENIA
A. Výstrané prahy pre zneèisujúce látky okrem ozónu a èastíc PM10
Hodnoty sa merajú poèas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzduia pre aspoò
100 km2 alebo celú zónu èi aglomeráciu pod¾a toho, èo je menie.
Zneèisujúca látka

Výstraný prah

Oxid sirièitý

500 μg/m3

Oxid dusièitý

400 μg/m3

B. Informaèný a výstraný prah pre ozón
Úèel

Priemerované obdobie

Prah

Upozornenie

1 hodina

180 μg/m3

Výstraha

1 hodina1)

240 μg/m3

Poznámka:
1

) Na vykonávanie § 12 ods. 2 a § 13 zákona sa prekroèenie prahu meria alebo predpovedá tri po sebe nasledujúce hodiny.

B1. Signál upozornenia a výstrahy pre ozón
Signál Upozornenie nasleduje pri ozóne po prekroèení informaèného prahu 180 μg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer a signál Výstraha nasleduje po prekroèení výstraného prahu 240 μg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
B2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre ozón
Text vyhlásenia signálu Upozornenie
Upozoròujeme, e v najbliích hodinách môe nasta ozónová smogová situácia.
Platnos signálu sa zaèína o ..... hodine dòa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu Upozornenie
Zruuje sa signál Upozornenie na monos výskytu ozónovej smogovej situácie.
Platnos signálu sa konèí o ..... hodine dòa .....
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Text vyhlásenia signálu Výstraha
Nastala ozónová smogová situácia. Vyhlasuje sa signál Výstraha.
Platnos signálu sa zaèína o ..... hodine dòa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu Výstraha
Zruuje sa signál Výstraha.
Platnos signálu sa konèí o.....hodine dòa.....
C. Informaèný a výstraný prah pre èastice PM10
Úèel

Priemerované obdobie

Prah

Upozornenie

24 hodín

100 μg/m3

Výstraha

24 hodín

150 μg/m3

C1. Signál upozornenia a výstrahy pre èastice PM10
Signály upozornenia a výstrahy pre èastice PM10 nasledujú po nameraní prekroèenia prahu dva po sebe nasledujúce
dni a zároveò je za posledných 6 hodín na automatických monitorovacích staniciach v zóne alebo aglomerácii rastúci
trend hodinových koncentrácií èastíc PM10 aspoò na polovici poètu staníc.
Signál Upozornenie nasleduje pre èastice PM10 po prekroèení informaèného prahu 100 μg/m3 vyjadreného ako
dvadsatyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie èastíc PM10 a signál Výstraha nasleduje po prekroèení výstraného prahu 150 μg/m3 vyjadreného ako dvadsatyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie èastíc PM10.
C2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre èastice PM10
Text vyhlásenia signálu Upozornenie
Upozoròujeme, e v najbliích hodinách môe nasta smogová situácia pre èastice PM10.
Platnos signálu sa zaèína o ..... hodine dòa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu Upozornenie
Zruuje sa signál Upozornenie na monos výskytu smogová situácia pre èastice PM10.
Platnos signálu sa konèí o ..... hodine dòa .....
Text vyhlásenia signálu Výstraha
Nastala smogová situácia pre èastice PM10. Vyhlasuje sa signál Výstraha.
Platnos signálu sa zaèína o ..... hodine dòa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu Výstraha
Zruuje sa signál Výstraha.
Platnos signálu sa konèí o.....hodine dòa.......

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter iga v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 378/2011 Z. z. o spôsobe oznaèovania platby dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 55
ods. 4 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

a dopåòa nariadenie (ES) è. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012)
v platnom znení..

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a

Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 378/2011 Z. z. o spôsobe oznaèovania platby dane sa
dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Platba dane sa oznaèuje èíslom úètu vo formáte
medzinárodného bankového èísla úètu (IBAN) pod¾a
osobitného predpisu,4) ak § 2a neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 opatrenia z 1. decembra 2009 è. 8/2009 (oznámenie
è. 521/2009 Z. z.).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 260/2012
zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné poiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení

Platba dane sa do 1. februára 2016 môe oznaèova
èíslom úètu vo formáte pod¾a osobitného predpisu,5) ak
ju vykonávajú fyzické osoby pod¾a osobitného predpisu.6).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 1 opatrenia z 1. decembra 2009 è. 8/2009 (oznámenie
è. 521/2009 Z. z.).
Èl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 260/2012.
6
) Èl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 260/2012..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2014.

v z. Peter Pellegrini v. r.
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444
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 22
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996
Z. z. o cenách v znení zákona è. 382/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení vyhláky è. 375/1999 Z. z., zákona è. 276/2001
Z. z. a vyhláky è. 536/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 znie:
§ 1
Táto vyhláka upravuje niektoré podrobnosti dohodovania cien, konania o poruení cenovej disciplíny,
postupu pri regulácii cien a cenovej kontrole; tým nie je
dotknutá regulácia cien pod¾a osobitných predpisov.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003  OAP, ktorým sa
ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
(oznámenie è. 588/2003 Z. z.) v znení neskorích predpisov,
vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 225/2011
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorích predpisov, vyhláka Potového regulaè-

ného úradu è. 63/2012 Z. z. o spôsobe výpoètu a náhrade èistých nákladov univerzálnej sluby..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa na konci pripájajú tieto slová: o cenách v znení neskorích predpisov.
3. V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová uplatòujú ekonomicky oprávnené náklady nahrádzajú slovami vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a v druhej
vete sa slovo Do nahrádza slovami Ak cenový orgán
pod¾a § 11 ods. 1 zákona neustanoví veobecne záväzným právnym predpisom inak, do..
4. V § 3 ods. 2 prvej vete sa slová uplatòuje primeraný zisk nahrádzajú slovami vychádza z primeraného
zisku a v druhej vete sa slovo Primeraný nahrádza
slovami Ak cenový orgán pod¾a § 11 ods. 1 zákona neustanoví veobecne záväzným právnym predpisom
inak, primeraný..
5. V § 3 ods. 3 uvádzacia veta znie: Ak cenový orgán
pod¾a § 11 ods. 1 zákona neustanoví veobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah primeraného
zisku v prípadoch regulácie cien neovplyvòuje.
6. § 4, 5, 9 a 10 sa vypúajú.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

v z. Peter Pellegrini v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 2 zákona 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 ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhláky è. 542/2005 Z. z.,
vyhláky è. 584/2008 Z. z. a vyhláky è. 334/2010 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) a f) sa vypúa odkaz 1a.
2. § 1 sa dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
h) dentálnej hygienièky..
3. Za § 4c sa vkladajú § 4ca a 4cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 4ca
Rozsah praxe lekára pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti
Lekár s odbornou spôsobilosou na výkon odborných
pracovných èinností samostatne
a) vykonáva èinnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preloením, vyetrovaním a lieèbou osoby,
b) zisuje kompletnú anamnézu osoby,
c) meria fyziologické funkcie osoby a sleduje vitálne
funkcie osoby,
d) indikuje a interpretuje základné laboratórne metódy
a diagnostické metódy,
e) vykonáva fyzikálne vyetrenie osoby,
f) aplikuje transfúzne lieky,
g) aplikuje injekènú lieèbu, infúznu lieèbu a intravenóznu lieèbu,
h) aplikuje lieky do zavedeného epidurálneho katétra,
i) odoberá krv z artérie,
j) zavádza alúdoèné sondy a dvanástnikové sondy,
permanentné moèové katétre a rektálne rúrky,
k) vykonáva extirpáciu a sutúru malej chirurgickej
rany,
l) vykonáva základný popis röntgenologickej snímky
a základný popis elektrokardiografického záznamu,
m) extirpuje odumreté èasti dekubitu a oetruje dekubit,

n) oetruje diabetickú nohu,
o) odstraòuje Redonov drén,
p) indikuje farmakoterapiu v súlade s preskripènými
obmedzeniami a indikaènými obmedzeniami,
q) odstraòuje boles ¾ahkého a stredného stupòa,
r) identifikuje potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity súvisiace
so zmenou ich zdravotného stavu,
s) vykonáva diagnostické zdravotné výkony a lieèebné
zdravotné výkony s pouitím jednoduchej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód,
t) vedie zdravotnú dokumentáciu, analyzuje záznamy
v zdravotnej dokumentácii a na základe údajov
v zdravotnej dokumentácii vykazuje èinnosti pre
potreby zdravotných poisovní a tatistiky,
u) vykonáva punkcie telových dutín,
v) odporúèa zdravotnú starostlivos a spoluprácu
s inými fyzickými osobami a právnickými osobami,
w) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o zdravotnej
starostlivosti s dôrazom na zdravie a prevenciu,
x) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
y) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
z) zabezpeèuje dodriavanie bezpeèného prostredia
osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
aa) analyzuje zdravotný stav osoby a odosiela ju na odborné vyetrenie na zabezpeèenie vèasnej diagnostiky,
ab) analyzuje príèiny vzniku najèastejie sa vyskytujúcich chorôb a indikuje diagnostické vyetrovacie
metódy na ich potvrdenie alebo vylúèenie,
ac) asistuje pri operaèných výkonoch lekárovi so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore,
ad) asistuje pri invazívnych zdravotných výkonoch a neinvazívnych zdravotných výkonoch.
§ 4cb
Rozsah praxe dentálnej hygienièky
(1) Dentálna hygienièka s odbornou spôsobilosou
na výkon odborných pracovných èinností samostatne
a) vykonáva dentálnohygienické vyetrenie ústnej dutiny,
b) vypracúva individuálny hygienický plán oetrenia
mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine,
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c) identifikuje potreby dentálnohygienickej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity,
d) odstraòuje mäkké a tvrdé nánosy zo supragingiválneho priestoru a subgingiválneho priestoru do håbky
3 mm fyziologického sulku,
e) letí povrch zubov profylaktickými materiálmi,
f) vykonáva lokálnu fluoridáciu zubov,
g) informuje oetrujúceho zubného lekára o výsledku
oetrenia osoby,
h) riadi dentálnohygienickú starostlivos v závislosti
od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity,
i) podie¾a sa na tvorbe tandardov dentálnohygienickej
starostlivosti,
j) vedie zdravotnú dokumentáciu v súvislosti s dentálnou hygienou, kontroluje a analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a vedie výivové poradenstvo,
k) edukuje osobu o pravidelnej a systematickej dentálnohygienickej starostlivosti, postupoch a technikách
èistenia ústnej dutiny a kontroluje ich úèinnos,
l) uskutoèòuje výskum v dentálnej hygiene, monitoruje poiadavky na výskum v dentálnej hygiene a vyuíva výsledky výskumu v praxi,
m) podie¾a sa na praktickom vyuèovaní v tudijnom odbore dentálna hygiena a v tudijnom odbore zubný
asistent,
n) podie¾a sa na tvorbe programov na podporu ústneho
zdravia obyvate¾stva, zdravotnej politiky a na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
o) odporúèa dentálne pomôcky a dietetické potraviny,
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p) zabezpeèuje hygienu prostredia a vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení pri vykonávaní dentálnohygienickej starostlivosti.
(2) Dentálna hygienièka s odbornou spôsobilosou
na výkon odborných pracovných èinností na základe
indikácie zubného lekára samostatne
a) vykonáva hygienický intenzívny program mäkkých
a tvrdých tkanív ústnej dutiny,
b) pripravuje osobu na diagnostické výkony a lieèebné
výkony a poskytuje dentálnohygienickú starostlivos,
c) podáva lieèivo do parodontálnych vaèkov,
d) peèatí fisúry zubov,
e) letí výplne zubov,
f) vykonáva slinný test,
g) oetruje citlivý dentín pomocou profylaktických materiálov,
h) vykonáva bielenie zubov a iné estetické úpravy zubov,
i) oetruje zubné implantáty,
j) podáva povrchovú anestéziu pomocou gélu.
(3) Dentálna hygienièka spolupracuje so zubným lekárom pri invazívnych a neinvazívnych diagnostických
výkonoch a lieèebných výkonoch..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 12. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme oznaèovania
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,
programov alebo iných zloiek programovej sluby a spôsobe jeho uplatòovania v znení
neskorích predpisov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 2 a 3 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov
umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona
è. 498/2009 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o jednotnom systéme oznaèovania audiovizuálnych
diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zloiek programovej sluby a spôsobe jeho uplatòovania v znení vyhláky è. 541/2009 Z. z. a vyhláky è. 50/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pod¾a § 1
ods. 1. Upútavka pod¾a prvej vety sa zaraïuje do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

2. § 4 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná pre vekovú skupinu
maloletých do 15 rokov alebo ako vhodná pre vekovú
skupinu maloletých od 15 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pod¾a § 1 ods. 1 a 2.
(5) Pred vysielaním, poèas vysielania a po odvysielaní
programu klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú
skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú
skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú
skupinu maloletých od 7 rokov a vhodný pre vekovú
skupinu maloletých do 12 rokov sa nezaraïujú programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých
do 15 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od
15 rokov alebo ako nevhodné a neprístupné pre vekovú
skupinu maloletých do 18 rokov.
(6) Upútavkou na úèely tejto vyhláky nie je oznámenie o vlastnom programe vo forme textových informácií
alebo statického obrazu..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Marek Maïariè v. r.
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447
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 10 písm. b) zákona 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. 185/2012 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:

§2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhlákou sa po prvýkrát pouije v mesiaci
marec 2014 pri mesaènom prerozde¾ovaní za mesiac január 2014.

§1

§3

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok
2014 je ustanovený v prílohe.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 31. decembra 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 447/2013 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2014

Èíslo
farmaceutickonákladovej
skupiny

Kód
farmaceutickonákladovej
skupiny

Názov
farmaceuticko-nákladovej
skupiny pod¾a
choroby alebo lieèby

1.

AST

Astma

R03 okrem (R03AC18, R03AK03,
R03BB, R03BC01, R03CC13,
R03CC02)

J40 - J47

2.

CFP

Cystická fibróza alebo
ochorenie exokrinnej
funkcie pankreasu

J01GB01, J01XB01, R05CB13

E84

3.

CNS

Ochorenie mozgu
a miechy

L03AB07, L03AB08, L03AX13,
L04AA23, M03BX01

G35 - G37, G80 G83, I60 - I69

4.

COP

Chronická obtrukèná
choroba p¾úc a aká astma

R03AC18, R03AK03, R03BB

J40 - J47

5.

CRO

Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída

A07EA06, A07EC02

K50 - K52

6.

DEP

Lieèba antidepresívami

Anatomicko-terapeuticko-chemická
skupina (ATC skupina)

Kód choroby pod¾a
Medzinárodnej
klasifikácie chorôb

N06A okrem
(N06AA09, N06AX21)

7.

DM1

Diabetes typu I

A10A

E10 - E14

8.

DM2

Diabetes typu II

A10B

E10 - E14

9.

DMH

Diabetes s hypertenziou

(A10A a zároveò [C02 okrem
(C02KX), C03 okrem (C03CA01),
C07, C08 okrem (C08CA06), C09])
alebo (A10B a zároveò [C02 okrem
(C02KX), C03 okrem (C03CA01),
C07, C08 okrem (C08CA06),C09])

I10 - I25

10.

EPI

Epilepsia

N03 okrem (N03AX12, N03AX16,
N03AE01)

G40, G41

11.

HIV

HIV/AIDS

J05AE, J05AF okrem (J05AF07,
J05AF08, J05AF10, J05AF11),
J05AG, J05AR,

B20 - B24

J05AX okrem (J05AX05)
12.

CHO

Hypercholesterolémia

C10 okrem (C10AC01, C10BX03)

E78

13.

KVS

Srdcové choroby

C01A, C01B, C01D, C01EB15,
C01EB17, C03CA01

I20 - I52

14.

ONK

Malignity

L01 okrem (L01BA01), L03AA,
L04AX04

C00 - D48

15.

PAR

Parkinsonova choroba

N04B

G20, G21, G22

16.

PSY

Lieèba s pouitím
antipsychotík, Alzheimerova
choroba, lieèba závislostí

N05A okrem (N05AL03, N05AN01),

F00 - F99, G30 G32

Lieèba rastovým hormónom

H01AC01

17.

RAS

N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51

E23, Q96
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Èíslo
farmaceutickonákladovej
skupiny

Kód
farmaceutickonákladovej
skupiny

18.

REN

19.

Názov
farmaceuticko-nákladovej
skupiny pod¾a
choroby alebo lieèby

Strana 4831

Anatomicko-terapeuticko-chemická
skupina (ATC skupina)

Kód choroby pod¾a
Medzinárodnej
klasifikácie chorôb

Renálne zlyhanie

B03X, V03AE

N17 - N19, D46

REU

Reumatické choroby
lieèené inak ako
inhibítormi tumor
nekrotizujúcimi
faktormi

A07EC01, L01BA01, L04AA13,
L04AX03, M01CB01, M01CC01,
P01BA02

M05 - M09, M30 M36

20.

TNF

Reumatické choroby
lieèené inhibítormi
tumor nekrotizujúcimi
faktormi

L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC
okrem (L04AC05)

21.

TRA

Transplantácie

L04AA06, L04AA10, L04AA18,
L04AD01, L04AD02

22.

HOR

Hormonálna onkolieèba

L02

23.

NPP

Neuropatická boles

N01BX04, N03AX12, N03AX16

24.

HEM

Hemofília

B02BD okrem (B02BD01)

C00 - D48

D66 - D68

Vysvetlivky:
1. Ak je v ståpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených èiarkou, podmienka vydania alebo podania
aspoò 181 tandardných dávok lieèiva pod¾a § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoò 181 tandardných dávok lieèiva v úhrne vo vetkých týchto ATC skupinách.
2. Ak je v ståpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom a zároveò, podmienka vydania alebo
podania aspoò 181 tandardných dávok lieèiva pod¾a § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoò 181 tandardných dávok lieèiva v kadej z týchto ATC skupín samostatne.
3. Ak je v ståpci ATC skupín uvedený výraz okrem, ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súètu tandardných dávok lieèiva.
4. Ak je ATC skupina definovaná reazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahàòa vetky ATC kódy, ktoré sa zaèínajú týmto reazcom.
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448
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 10 písm. a) zákona 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. 185/2012 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:

§1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na
rok 2014 pre poistencov pod¾a pohlavia a veku, za ktorých platite¾om poistného nie je tát pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov pod¾a pohlavia a veku, za ktorých platite¾om poistného je tát pod¾a § 11 ods. 7 zákona, sa na úèely prerozde¾ovania poistného ustanovuje takto:

Poradové
èíslo
vekovej
skupiny

Veková skupina poistencov

Poistenci, za ktorých platite¾om
poistného nie je tát

x

x

1.
2.
3.

od 10 do 14 rokov

0,4089

0,4075

4.

od 15 do 19 rokov

0,5175

0,1966

0,4908

0,4217

5.

od 20 do 24 rokov

0,3857

0,2508

0,4624

0,3238

6.

od 25 do 29 rokov

0,4624

0,2522

0,7087

0,4023

7.

od 30 do 34 rokov

0,4982

0,2670

0,8026

0,6110

8.

od 35 do 39 rokov

0,4521

0,2872

0,7619

0,7022

IR(i) *

IRM(i) *

Poistenci, za ktorých platite¾om
poistného je tát

IR(i) **

IRM(i) **

od 0 do 4 rokov

0,7783

0,8621

od 5 do 9 rokov

0,3806

0,4604

9.

od 40 do 44 rokov

0,4264

0,3138

0,8428

0,8224

10.

od 45 do 49 rokov

0,4708

0,3496

1,0282

1,0180

11.

od 50 do 54 rokov

0,5213

0,3966

1,2351

1,3657

12.

od 55 do 59 rokov

0,5584

0,5064

1,1167

1,6481

13.

od 60 do 64 rokov

0,5888

0,6062

0,9723

1,3684

14.

od 65 do 69 rokov

0,2102

0,3492

1,1325

1,5102

15.

od 70 do 74 rokov

0,3551

0,1686

1,2499

1,7454

16.

od 75 do 79 rokov

0,1766

0,1267

1,3792

1,8166

17.

od 80 rokov

0,2172

0,1242

1,3624

1,6197

* IR (i)  index rizika eny i-tej vekovej skupiny a IRM (i)  index rizika mua i-tej vekovej skupiny, za ktorých platite¾om poistného nie je tát.
** IR (i)  index rizika eny i-tej vekovej skupiny a IRM (i)  index rizika mua i-tej vekovej skupiny, za ktorých platite¾om poistného je tát.
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§2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na
Èíslo

Kód
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rok 2014 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové
skupiny na úèely prerozde¾ovania poistného ustanovuje takto:

Názov

Index rizika nákladov
0,9896

1.

AST

Astma

2.

CFP

Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu

3.

CNS

Ochorenie mozgu a miechy

8,7043

4.

COP

Chronická obtrukèná choroba p¾úc a aká astma

2,6119

5.

CRO

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

1,9861

6.

DEP

Lieèba antidepresívami

0,6843

7.

DM1

Diabetes typu I

3,3019

8.

DM2

Diabetes typu II

0,6717

9.

DMH

Diabetes s hypertenziou

0,9690

10.

EPI

Epilepsia

1,4935

11.

HIV

HIV/AIDS

12.

CHO

Hypercholesterolémia

0,3992

13.

KVS

Srdcové choroby

1,6395

14.

ONK

Malignity

15.

PAR

Parkinsonova choroba

2,9231

16.

PSY

Lieèba s pouitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, lieèba závislostí

1,8919

17.

RAS

Lieèba rastovým hormónom

8,4017

18.

REN

Renálne zlyhanie

19.

REU

Reumatické choroby lieèené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi faktormi

20.

TNF

Reumatické choroby lieèené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi faktormi

21.

TRA

Transplantácie

5,8522

22.

HOR

Hormonálna onkolieèba

3,4038

23.

NPP

Neuropatická boles

2,7039

24.

HEM

Hemofília

21,6139

14,4261

17,0774

37,5668
1,9276
18,3377

126,7377

§3

§4

Poistenec sa zaradí do vyej vekovej skupiny pod¾a
§ 1 prvým dòom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyej vekovej skupiny.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 31. decembra
2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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449
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 22. novembra 2013,
ktorým sa ustanovujú vzory iadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 15 ods. 2 zákona
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona è. 134/2013 Z. z. (ïalej
len zákon) ustanovuje:

(3) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3
písm. c) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 3.

§1

Zruuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 353/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory iadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

(1) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3
písm. a) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 1.
(2) Vzor iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 3
písm. b) zákona vrátane príloh k iadosti je uvedený
v prílohe è. 2.

§2

§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Poèiatek v. r.
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Príloha è. 1
k opatreniu è. 449/2013 Z. z.

VZOR

IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE
NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚÈEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA
Údaje o prijatí iadosti
Okresný úrad
Èíslo protokolu:

Dátum overenia:

Dátum doruèenia:

Podpis a odtlaèok peèiatky:

Poèet príloh:

Vypåòa iadate¾
1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:

1.2. IÈO:

1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení tatutárnym zástupcom:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

Telefónne èíslo
E-mailová adresa

1.5. Okres:

1.6. Kraj:

1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke alebo poboèke
zahraniènej banky (ïalej len banka)

Kód banky

Obchodné meno banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie:
Vydal:

Èíslo:

2.3. Èíslo kúpnej zmluvy/zo dòa:

2.4. Dátum právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia:

2.5. Èíslo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/zo dòa:

Dátum právoplatnosti:
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2.6.

Zaèatie stavby (mesiac/rok):

2.7. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):

2.8.

Podlahová plocha bytov spolu (v m2):
v tom:
podlahová plocha bytov spolu  výstavba alebo kúpa
podlahová plocha bytov spolu  stavebné úpravy

2.9.

Priemerná podlahová plocha bytov (v m2/byt):

2.10. Celková podlahová plocha budovy na bývanie (v m2):
2.11. Podiel celkovej podlahovej plochy a podlahovej plochy bytov (v %):
2.12. Výpoètovo urèená potreba tepla na vykurovanie urèená v závislosti od
faktora tvaru (v kWh.rok/m2):
2.13. Potreba tepla na vykurovanie urèená v závislosti od faktora tvaru
pod¾a technickej normy spolu (v kWh.rok/m2):
2.14. Úspora potreby tepla na vykurovanie (v %):
3. Poadovaná výka dotácie
3.1. Oprávnené náklady stavby vrátane nákladov na projektové práce celkom
(v eurách):
v tom:
a) oprávnené náklady na výstavbu spolu
z toho:
1. výstavba
2. projektové práce
b) oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy spolu
z toho:
1. stavebné úpravy
2. projektové práce
c) oprávnené náklady na kúpu
3.2. Oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy spolu (v eurách/m2):
v tom:
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy  výstavba alebo kúpa
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy  stavebné úpravy
3.3. Dotácia vypoèítaná pod¾a § 8 ods. 1 a 6 zákona spolu (v eurách):
v tom:
poadovaná dotácia na výstavbu alebo kúpu
poadovaná dotácia na stavebné úpravy
3.4. Poadovaná dotácia celkom (v eurách):1)
3.5. Podiel poadovanej dotácie z oprávnených nákladov stavby (v %):
3.6. Moné zvýenie dotácie pod¾a § 8 ods. 7 písm. a) zákona (v eurách):
3.7. Moné zníenie dotácie pod¾a § 8 ods. 7 písm. b) zákona (v eurách):
3.8. Moná dotácia celkom (v eurách):1)
(suma z riadka 3.4. + suma z riadka 3.6.  suma z riadka 3.7.)
1

) Uvádza sa v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.

Èiastka 103

Èiastka 103

Zbierka zákonov è. 449/2013

Strana 4837

4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu
Vlastné zdroje spolu2) (v eurách):
v tom
prostriedky vyèlenené v rozpoète iadate¾a
úver zo tátneho fondu rozvoja bývania
úver z banky
hodnota svojpomocných prác
prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie
5. Stav stavby
Uvedie sa struèný opis v prípade obstarávania bytu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:

6. Vyhlásenie o potrebe poskytnú dotáciu na prislúchajúcu technickú vybavenos
K obstarávaným nájomným bytom sú  nie sú3) zabezpeèené vetky objekty technickej vybavenosti a iadate¾
poaduje  nepoaduje3) poskytnutie dotácie na technickú vybavenos tvorenú objektom:
a) verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) prvý bod zákona],
b) verejná kanalizácia vrátane èistiarne odpadových vôd a kanalizaèná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) druhý bod zákona],
c) miestna komunikácia [§ 2 ods. 1 písm. p) tretí bod zákona].
7. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie okrem úèelu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je
obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) nie som v likvidácii,
g) na môj majetok nie je vyhlásený konkurz, nie som v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie voèi mne zastavené pre nedostatok majetku,
h) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
i) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.
8. Prílohy iadosti:
Poèet listov
8.1. doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec

2
3



) Vlastné zdroje spolu sa preukazujú vo výke rozdielu medzi oprávnenými nákladmi stavby a poadovanou dotáciou (riadok 3.4.).
) Nehodiace sa preèiarkne.
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8.2.

uznesenie obecného zastupite¾stva alebo výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení
investièného zámeru platné v èase podania iadosti

8.3.

právoplatné stavebné povolenie

8.4.

kúpna zmluva [§ 4 ods. 1 písm. d) zákona]

8.5.

právoplatné kolaudaèné rozhodnutie [§ 4 ods. 1 písm. d) zákona]

8.6.

zmluva o budúcej kúpnej zmluve [§ 4 ods.1 písm. d) zákona]

8.7.

doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku

8.8.

vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom

8.9.

potvrdenie miestne prísluného daòového úradu nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá
daòové nedoplatky

8.10. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo vyhlásenie
iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
8.11. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie
8.12. potvrdenie zdravotnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie
8.13. vyhlásenie o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo
vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým poisovniam
8.14. technická správa
8.15. projektová dokumentácia (architektonická èas)
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú grafickú funkènos
8.16. rozpoèet stavby zhotovite¾a s výkazom výmer
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú funkènos tabu¾kového editora
8.17. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
8.18. výpoèet podlahových plôch bytov potvrdený iadate¾om a projektantom
8.19. projektové energetické hodnotenie (ak sa iadate¾ uchádza o zvýenie podielu dotácie o 5 %)
8.20. energetický certifikát bytového domu [§ 4 ods.1 písm. d) zákona]
8.21. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby (napríklad
výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o vyèlenení výky vlastných zdrojov z rozpoètu
iadate¾a, úplná iados o úver zo tátneho fondu rozvoja bývania)
8.22. doklad o preukázaní finanèného krytia technickej vybavenosti, ak táto nie je vybudovaná
a iadate¾ nepoaduje poskytnutie dotácie na jej obstaranie (napríklad výpis z uznesenia
obecného zastupite¾stva)
8.23. doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne potvrdený iadate¾om a zhotovite¾om
8.24. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke
8.25. vyhlásenie obèanov o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
8.26. veobecne záväzné nariadenie obce upravujúce nájom nájomných bytov
8.27. program rozvoja bývania obce alebo program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
8.28. uznesenie obecného zastupite¾stva alebo výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení
dokladu uvedeného v bode 8.27.
8.29. doklad o výkone terénnej sociálnej práce v obci
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8.30. doklad o rozsahu a úèele spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
spolufinancovania
8.31. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane
osvedèenia o odbornej spôsobilosti




8.32. vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c)
zákona



8.33. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om

Poèet priloených listov spolu:



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

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

Za iadate¾a:
................................................................
(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

.................................................................
Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a

Odtlaèok peèiatky iadate¾a
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Príloha è. 2
k opatreniu è. 449/2013 Z. z.

VZOR

IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
Údaje o prijatí iadosti
Okresný úrad
Èíslo protokolu:

Dátum overenia:

Dátum doruèenia:

Podpis a odtlaèok peèiatky:

Poèet príloh:

Vypåòa iadate¾
1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:

1.2. IÈO:

1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení tatutárnym zástupcom:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

Telefónne èíslo
E-mailová adresa

1.5. Okres:

1.6. Kraj:

1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke alebo poboèke
zahraniènej banky (ïalej len banka)

Kód banky

Obchodné meno banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie:
Verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p)
prvý bod zákona] (ïalej len vodovod)
Verejná kanalizácia vrátane èistiarne odpadových vôd
a kanalizaèná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) druhý bod
zákona] (ïalej len kanalizácia)
Miestna komunikácia [§ 2 ods. 1 písm. p) tretí bod
zákona] (ïalej len komunikácia)

Èíslo

Dátum právoplatnosti

Vydal

Èiastka 103

Zbierka zákonov è. 449/2013

2.3. Èíslo kúpnej zmluvy/zo dòa:
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2.4. Dátum právoplatnosti kolaudaèného
rozhodnutia:
vodovod

kanalizácia

komunikácia

2.5. Èíslo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/zo dòa:
2.6. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):

2.7. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):

3. Poadovaná výka dotácie
Úèel
(§ 5 zákona)

Oprávnené
náklady
v eurách

z toho

Merný ukazovate¾

náklady na
projektové práce
v eurách

poèet
bytov

bm

Poadovaná
výka dotácie
v eurách1)

Podiel dotácie
z oprávnených
nákladov v %

Vodovod
Kanalizácia
Komunikácia
Spolu
4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu
Vlastné zdroje spolu (v eurách):
v tom:
prostriedky vyèlenené v rozpoète iadate¾a
úver z banky
hodnota svojpomocných prác
prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie
5. Súvisiaca výstavba bytov
5.1. Èíslo stavebného povolenia na obstaranie bytov, ktorých uívanie
podmieòuje technická vybavenos:
5.2. Názov stavby pod¾a stavebného povolenia:
6. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je
obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) nie som v likvidácii,
g) na môj majetok nie je vyhlásený konkurz, nie som v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie voèi mne zastavené pre nedostatok majetku,
h) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
i) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.

1

) Uvádza sa v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.
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7. Prílohy iadosti:
Poèet listov
7.1.

doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec

7.2.

uznesenie obecného zastupite¾stva alebo výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva
o schválení investièného zámeru platné v èase podania iadosti

7.3.

právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejného vodovodu alebo vodovodnej prípojky

7.4.

právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejnej kanalizácie alebo kanalizaènej prípojky

7.5.

právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie

7.6.

doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom bude technická vybavenos realizovaná

7.7.

kúpna zmluva [§ 5 písm. c) zákona]

7.8.

právoplatné kolaudaèné rozhodnutie [§ 5 písm. c) zákona]

7.9.

zmluva o budúcej kúpnej zmluve [§ 5 písm. c) zákona]

7.10. vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom2)
7.11. potvrdenie miestne prísluného daòového úradu nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá
daòové nedoplatky2)
7.12. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo vyhlásenie
iadate¾a, e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania2)
7.13. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie2)
7.14. potvrdenie zdravotnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie2)
7.15. vyhlásenie o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo
vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým poisovniam2)
7.16. technická správa
7.17. situaèný výkres so zakreslením jednotlivých objektov technickej vybavenosti s uvedením dåky
v bm a vyznaèenými bodmi napojenia
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú grafickú funkènos
7.18. celková situácia stavby
7.19. rozpoèet stavby zhotovite¾a s výkazom výmer
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú funkènos tabu¾kového editora
7.20. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
7.21. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby (napríklad
výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o vyèlenení výky vlastných zdrojov z rozpoètu iadate¾a)
7.22. doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne potvrdený iadate¾om a stavebným dozorom
7.23. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke2)
7.24. vyhlásenie obèanov o vykonaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
7.25. doklad o výkone terénnej sociálnej práce v obci
7.26. program rozvoja bývania obce alebo program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
ak iadate¾ nepoaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

2

) Príloha sa neprikladá, ak je súèasou iadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov.
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7.27. uznesenie obecného zastupite¾stva alebo výpis z uznesenia obecného zastupite¾stva o schválení
dokladu uvedeného v bode 7.26.
7.28. právoplatné stavebné povolenie súvisiacich bytových stavieb2)
7.29. doklad o rozsahu a úèele spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
spolufinancovania
7.30. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane
osvedèenia o odbornej spôsobilosti
7.31. vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona
7.32. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om
Poèet priloených listov spolu:








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

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

Za iadate¾a:

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

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

(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a

Odtlaèok peèiatky iadate¾a
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Príloha è. 3
k opatreniu è. 449/2013 Z. z.

VZOR

IADOS
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMU
Údaje o prijatí iadosti
Okresný úrad
Èíslo protokolu:

Dátum overenia:

Dátum doruèenia:

Podpis a odtlaèok peèiatky:

Poèet príloh:

Vypåòa iadate¾
1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Názov:

1.2. IÈO:

1.3. Sídlo:
Ulica a súpisné/orientaèné èíslo

PSÈ

Obec/mesto

1.4. V zastúpení tatutárnym zástupcom:
Meno, priezvisko a titul

Funkcia

Telefónne èíslo
E-mailová adresa

1.5. Okres:

1.6. Kraj:

1.7. Bankové spojenie:
Èíslo úètu v banke alebo poboèke
zahraniènej banky (ïalej len banka)

Kód banky

Obchodné meno banky

2. Údaje o stavbe
2.1. Názov stavby:
2.2. Stavebné povolenie/oznámenie stavebného úradu:
Èíslo

Vydal

2.3. Mesto:

2.4. Okres:

2.5. Zaèatie stavby (mesiac/rok):

2.6. Dokonèenie stavby (mesiac/rok):

2.7. Oprávnené náklady stavby spolu (v eurách):

Dátum právoplatnosti /oznámenia
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3. Poadovaná výka dotácie
Systémová
porucha oznaèená
pod¾a prílohy è. 1
zákona

Poèet
b. j.

Oprávnené
náklady
(v eurách)

z toho
náklady na
projektové práce
(v eurách)

Podlahová
plocha bytov
(m2)

Poadovaná
výka dotácie
(v eurách)1)

Podiel dotácie
z oprávnených
nákladov (v %)

x
x
Spolu

x

x

4. Preukázanie finanèného krytia vlastných zdrojov na realizáciu úèelu
Vlastné zdroje spolu (v eurách)
v tom:
prostriedky vyèlenené v rozpoète iadate¾a
zdroje vlastníkov bytov vo fonde prevádzky, údrby a opráv
úver z banky
stavebné sporenie
prostriedky z iného programu financovaného z verejných prostriedkov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie
iné
5. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) stavba nebola zaèatá pred podaním tejto iadosti o poskytnutie dotácie,
c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d) obec nemá zavedený ozdravný reim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre iadate¾a, ktorým je obec),
e) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti iadosti,
f) nie som v likvidácii,
g) na môj majetok nie je vyhlásený konkurz, nie som v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo retrukturalizaènom konaní ani nebolo konkurzné konanie voèi mne zastavené pre nedostatok majetku,
h) na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na úèel obnovy alebo zateplenia bytovej budovy z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania,
i) poiadal/nepoiadal2) som o poskytnutie podpory na úèel obnovy alebo zateplenia bytovej budovy z prostriedkov
tátneho fondu rozvoja bývania,
j) poèas výstavby zabezpeèím splnenie podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
k) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti.
6. Prílohy iadosti:

1
2

6.1.

doklad o zriadení, zaloení alebo registrácii iadate¾a okrem iadate¾a, ktorým je obec

6.2.

právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby vrátane písomného oznámenia stavebného
úradu, e proti uskutoèneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok

6.3.

doklad o vlastníctve bytového domu

6.4.

zmluva pod¾a § 7 alebo § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov

6.5.

doklad o súhlase vlastníkov s predloením iadosti (napríklad zápisnica zo schôdze vlastníkov
bytov a nebytových priestorov s výsledkom hlasovania a pod.)

6.6.

vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom

) Uvádza sa v desiatkach eur zaokrúhlených nadol.
) Nehodiace sa preèiarkne.
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6.7.

potvrdenie miestne prísluného daòového úradu nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá
daòové nedoplatky

6.8.

potvrdenie prísluného konkurzného súdu nie starie ako tri mesiace, e voèi iadate¾ovi nie je
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v retrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

6.9.

vyhlásenie, e voèi iadate¾ovi nie je vedený výkon rozhodnutia

6.10. potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo vyhlásenie iadate¾a,
e neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
6.11. potvrdenie Sociálnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie
6.12. potvrdenie zdravotnej poisovne nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie
6.13. vyhlásenie iadate¾a o predloení vetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových
povinností vo vetkých poisovniach, ak iadate¾ plní odvodové povinnosti vo vzahu k viacerým
poisovniam
6.14. vyhlásenie iadate¾a, e lehota na uplatnenie práva zodpovednosti za poruchy u zhotovite¾a
stavby u uplynula
6.15. technická správa
6.16. realizaèná projektová dokumentácia
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú grafickú funkènos
6.17. rozpoèet stavby zhotovite¾a s výkazom výmer
a) listinná podoba
b) elektronická podoba vo formáte zachovávajúcom úplnú funkènos tabu¾kového editora
6.18. posúdenie vzniku tepelného mosta pri balkónovej doske alebo lodiovej doske s návrhom jeho
odstránenia pri systémovej poruche pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) zákona
6.19. doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
6.20. doklad o preukázaní finanèného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby
6.21. doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke
6.22. doklad o tvorbe fondu prevádzky, údrby a opráv za es kalendárnych mesiacov predchádzajúcich
podaniu iadosti (bankové výpisy z úètu fondu, zálohový predpis pre kadý typ bytu)
6.23. doklady o financovaní zrealizovaných stavebných prác na obnove bytového domu
v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch
6.24. odborný posudok [§ 14 ods. 1 písm. a) zákona]
6.25. evidenèný list systémovej poruchy bytového domu [§ 14 ods. 1 písm. c) zákona]
6.26. doklad pod¾a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
6.27. doklad o zabezpeèení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane
osvedèenia o odbornej spôsobilosti
6.28. vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) zákona
6.29. doklad o rozsahu a úèele spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
spolufinancovania
6.30. vyhlásenie zhotovite¾a stavby o uskutoènení tepelnej ochrany stien tepelnoizolaèným systémom,
na ktorý vydal vyhlásenie zhody jeho výrobca
6.31. zmluva o dodávke stavebných prác so zhotovite¾om
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.....................

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

Za iadate¾a:
.................................................................

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

(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)

Podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Strana 4848

Zbierka zákonov è. 450/2013

Èiastka 103

450
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013
o úprave súm prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 4 zákona è. 600/2003 Z. z.
o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
è. 554/2008 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Sumy prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea,
upravené pod¾a § 8 ods. 3 zákona, sa ustanovujú takto:
a) suma pod¾a § 8 ods. 1 zákona je 23,52 eura,
b) suma pod¾a § 8 ods. 2 zákona je 11,02 eura.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 384/2012 Z. z.
o úprave súm prídavku na diea a príplatku k prídavku
na diea.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.
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451
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013
o ustanovení sumy rodièovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 6 zákona è. 571/2009 Z. z.
o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 513/2010 Z. z. (ïalej
len zákon) ustanovuje:

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 383/2012 Z. z.
o úprave sumy rodièovského príspevku.

§1

§3

Suma rodièovského príspevku pod¾a § 4 ods. 1 zákona, upravená pod¾a § 4 ods. 6 zákona, je 203,20 eura.

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.

