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36
ZÁKON
z 5. februára 2013
o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpeèovaní rozpoètovej zodpovednosti
v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov Slovenskej
republiky pri vykonávaní niektorých práv a povinností
Slovenskej republiky vyplývajúcich zmluvným stranám zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii1) (ïalej len fikálna zmluva).
§2
Slovenskú republiku na rokovaniach eurozóny, ktoré sa konajú na úèely prerokovania základných pravidiel a budúcej spolupráce v oblastiach urèených fikálnou zmluvou, zastupuje predseda vlády Slovenskej
republiky, ktorý informuje vládu Slovenskej republiky
(ïalej len vláda) o prijatých záveroch a spoloèných postupoch v oblasti rozpoètovej politiky a hospodárskej
politiky.
§3
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) je povinné v súlade s fikálnou
zmluvou predklada Rade Európskej únie a Európskej
komisii
a) programy rozpoètového a ekonomického partnerstva na úèely ich schválenia a monitorovania
a uplatòova tieto programy,
b) predbené správy o plánoch vydávania tátnych
dlhopisov.
§4
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1

(ïalej len ministerstvo spravodlivosti) na základe
podnetu ministerstva financií a po predchádzajúcom
schválení vládou predloí Súdnemu dvoru Európskej
únie návrh na zaèatie konania proti zmluvnej strane
fikálnej zmluvy, ktorá pod¾a správy Európskej komisie poruila ustanovenie fikálnej zmluvy upravujúce
povinnos zavies fikálne pravidlá a korekèný mechanizmus.2) Ministerstvo financií je povinné da podnet
na podanie takéhoto návrhu ministerstvu spravodlivosti, ak sú v deò uverejnenia správy Európskej komisie súèasne splnené tieto podmienky:
a) Slovenská republika je èlenom vopred urèenej skupiny èlenských tátov Európskej únie vykonávajúcich predsedníctvo Rady Európskej únie,3)
b) Slovenská republika nie je v správe Európskej komisie povaovaná za tát, ktorý nesplnil povinnos zavies prísluné fikálne pravidlá a korekèný mechanizmus,2)
c) proti Slovenskej republike sa nevedie konanie na
Súdnom dvore Európskej únie pod¾a fikálnej zmluvy,4)
d) Slovenskej republike nie je znemonené poda takýto návrh z iných dôvodov v súlade so veobecnými
zásadami medzinárodného práva.
(2) Vláda je na návrh ministerstva spravodlivosti povinná uznesením rozhodnú o postupe uvedenom v odseku 1 najneskôr do jedného mesiaca od prijatia správy
Európskej komisie Slovenskou republikou.
(3) Postup pod¾a odsekov 1 a 2 sa pouije primerane
aj na spävzatie návrhu na zaèatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, ak sa v novej správe Európskej komisie dospelo k záveru, e sa skonèilo poruenie ustanovenia fikálnej zmluvy upravujúceho
povinnos zavies prísluné fikálne pravidlá a korekèný mechanizmus2) zmluvnou stranou fikálnej zmluvy,
proti ktorej tento návrh smeroval.
(4) Ministerstvo financií môe da ministerstvu spravodlivosti podnet na podanie návrhu na zaèatie kona-

) Zmluva medzi Belgickým krá¾ovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym krá¾ovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, panielskym krá¾ovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským ve¾kovojvodstvom, Maïarskom, Maltou, Holandským krá¾ovstvom, Rakúskou republikou, Po¾skou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou
republikou, Fínskou republikou a védskym krá¾ovstvom o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.).
2
) Èl. 3 ods. 2 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.).
3
) Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (2009/908/EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2009).
4
) Èl. 8 ods. 1 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.).
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nia pred Súdnym dvorom Európskej únie proti inej
zmluvnej strane fikálnej zmluvy, aj ak
a) sa bez oh¾adu na správu Európskej komisie domnieva, e iná zmluvná strana fikálnej zmluvy poruila
ustanovenie fikálnej zmluvy upravujúce povinnos
zavies prísluné fikálne pravidlá a korekèný mechanizmus,2) alebo
b) sa na základe vlastného hodnotenia alebo hodnotenia Európskej komisie domnieva, e iná zmluvná
strana fikálnej zmluvy neprijala opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho
dvora Európskej únie vo veci aloby pod¾a fikálnej
zmluvy;4) ministerstvo financií môe zároveò navrhnú, aby v návrhu na zaèatie konania Slovenská republika iadala o uloenie finanèných sankcií alovanej zmluvnej strane fikálnej zmluvy.
(5) O postupe pod¾a odseku 4 rozhodne na návrh ministerstva spravodlivosti vláda uznesením.
(6) Predchádzajúce schválenie vládou sa vyaduje aj
na schválenie postupu pri nadmernom deficite zmluvnej strany fikálnej zmluvy viazanej ustanovením fikálnej zmluvy upravujúcim povinnos zavies fikálne
pravidlá a korekèný mechanizmus,2) ak Európska komisia dospeje k záveru, e táto zmluvná strana poruila
kritérium pre deficit; tým nie sú dotknuté ustanovenia
fikálnej zmluvy.5)
Èl. II
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych
zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 442/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 468/2005 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 378/2009 Z. z., zákona è. 381/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 296/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Zdroje financovania získané na financovanie pecifických tátnych záruk a splatenia základného imania
v subjektoch zaloených na zabezpeèenie finanènej
stability eurozóny, o ktorých pouití rozhodne vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda) uznesením,
tvoria tátne finanèné aktíva.5ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5ab znie:

5ab) § 13 ods. 1 písm. f) zákona è. 523/2004 Z. z..

2. V § 9 ods. 1 sa slová vládou Slovenskej republiky
(ïalej len vláda) nahrádzajú slovom vládou.
3. V § 12 ods. 1 sa vypúajú slová Slovenskej republiky.
Èl. III
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo5
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venskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z. a zákona è. 296/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 18 ods. 3 sa vypúa slovo ministerstvo.
2. V § 18 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Agentúra môe po súhlase ministerstva èinnosou spojenou s vydávaním tátnych dlhopisov poveri
Národnú banku Slovenska, banku, zahraniènú banku,
poboèku zahraniènej banky alebo inú osobu, ktorá je
oprávnená vykonáva takúto èinnos.
(5) Emisné podmienky tátnych dlhopisov zverejòuje
agentúra v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou
uverejòujúcej burzové správy alebo v elektronických
informaèných systémoch najneskôr jeden pracovný
deò pred zaèiatkom ich vydávania. Na tátne dlhopisy
sa nevzahujú ustanovenia § 3 ods. 5 a § 8 ods. 1..
3. V § 18 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto povinnos sa
nevzahuje na tátne dlhopisy, ktoré sú vydávané ako
súèas emisie tátnych dlhopisov, ktorých emisné podmienky obsahujú dátum zaèiatku vydávania dlhopisov
pred 1. januárom 2013..
Èl. IV
Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,
zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z. a zákona
è. 414/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená
d) a h).
2. V § 15 ods. 5 sa slová § 6 ods. 2 písm. d) nahrádzajú slovami § 19 ods. 2.
3. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ministerstvo urèuje mzdové podmienky a iné poitky generálneho riadite¾a a námestníkov generálneho
riadite¾a..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
4. V § 24 ods. 5 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: a úèty pre holdingové fondy slúiace na implementáciu nástrojov finanèného ininierstva pod¾a osobitného predpisu11aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) Èl. 44 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006,

) Èl. 7 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 18/2013 Z. z.).
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ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zruuje nariadenie
(ES) è. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom
znení.
Èl. 43 a 46 nariadenia Komisie (ES) è. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho

Èiastka 11

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja
(Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom znení..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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37
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. februára 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
v znení vyhláky è. 199/2012 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 10 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 467/2011 Z. z. ustanovuje:

jazykoch pod¾a odseku 1 a pod¾a potreby sa obmieòa;
texty z cudzieho jazyka sa zverejòujú na webovom sídle
ministerstva..

Èl. I

8. V § 8 odsek 1 znie:
(1) V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzaèi vypracujú jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Losovanie súdnych spisov z predloených
súdnych spisov v dvojnásobnom poète k poètu uchádzaèov vo výberovom konaní zabezpeèuje èlen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, e pre vetkých uchádzaèov spoloène vylosuje jeden súdny spis
z oblasti trestného práva a jeden súdny spis z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí
mono pouíva nekomentované znenia veobecne záväzných právnych predpisov..

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhláky è. 199/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. h) sa za slová ministra spravodlivosti Slovenskej republiky vkladajú slová (ïalej len
minister).
2. V § 5 ods. 3 sa slovo ministerstvom nahrádza slovom ministrom a slovo kadoroène sa nahrádza slovami pod¾a potreby.
3. V § 6 ods. 3 sa slovo ministerstvom nahrádza slovom ministrom a druhá veta znie: Databáza prípadových túdií pozostáva aspoò z 50 prípadových túdií
porovnate¾nej obanosti a pod¾a potreby sa obmieòa;
databáza prípadových túdií bez rieenia prípadových
túdií sa zverejòuje na webovom sídle ministerstva..
4. V § 6 sa vypúa odsek 4.
5. V § 7 ods. 1 sa slová nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka nahrádzajú slovami nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka.
6. V § 7 ods. 3 sa slovo ministerstvom nahrádza slovom ministrom a druhá veta znie: Databáza textov
v cudzom jazyku pozostáva aspoò z 50 textov v cudzích

7. V § 7 sa vypúa odsek 4.

9. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. apríla 2013
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené pod¾a predpisov úèinných k 31. marcu 2013 a vykona sa má po
1. apríli 2013, sa vykoná pod¾a predpisov úèinných
k 31. marcu 2013..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2013.

Tomá Borec v. r.
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38
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. februára 2013,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska è. 180/2012 Z. z. o metódach
a postupoch urèenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
a doplnkovom dôchodkovom fonde

Národná banka Slovenska pod¾a § 72 ods. 1 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 53e ods. 6 zákona è. 650/2004
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska è. 180/2012 Z. z.
o metódach a postupoch urèenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde
sa mení takto:

1. Nadpis § 2 znie: Urèenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou
umorovanej hodnoty.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa citácia a § 83a ods. 1.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia § 83a
ods. 1 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 334/2011
Z. z. nahrádza citáciou § 81 ods. 1 písm. g) zákona
è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. II
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2013.

v z. Ján Tóth v. r.

