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150
ZÁKON
z 15. mája 2013
o tátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Základné ustanovenia
(1) tátny fond rozvoja bývania1) je právnická osoba
so sídlom v Bratislave (ïalej len fond).
(2) Financovanie priorít tátnej bytovej politiky
schválených vládou Slovenskej republiky (ïalej len
vláda) pri rozirovaní a zve¾aïovaní bytového fondu
sa uskutoèòuje prostredníctvom fondu.
(3) Na úèely tohto zákona je fond finanènou intitúciou slúiacou na implementáciu nástrojov finanèného
ininierstva pod¾a osobitného predpisu.2)

f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpoètového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo tátneho rozpoètu,
ak spåòajú podmienky pod¾a osobitného predpisu,3)
g) zostatky nevyèerpanej podpory vrátenej iadate¾om
o podporu (ïalej len iadate¾) okrem zostatkov vrátenej nevyèerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov tátneho rozpoètu v prechádzajúcich rokoch,
h) výnosy z úètov zriadených fondom pre iadate¾ov
v banke pod¾a § 5 ods. 5 na realizáciu finanèných
operácií okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo tátneho rozpoètu,
i) dary,
j) dotácie zo tátneho rozpoètu,1)
k) finanèné prostriedky Európskej únie,
l) iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§2

§4

Správa fondu

Pouitie prostriedkov fondu

(1) Správcom fondu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo).

(1) Prostriedky fondu mono poui na
a) tátnu podporu poskytovanú na úèel uskutoènenia
pomoci tátu pri rozirovaní a zve¾aïovaní bytového
fondu (ïalej len podpora),
b) výdavky súvisiace s èinnosou fondu.

(2) tatutárnym orgánom fondu je generálny riadite¾,
ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ïalej len minister).
§3
Príjmy fondu
Príjmami fondu sú
splátky istiny úverov poskytnutých z fondu,
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
výnosy zo sankcií uloených fondom,
výnosy z prostriedkov fondu uloených v tátnej
pokladnici okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo tátneho rozpoètu,
e) príjmy z výaku pri výkone exekúcie, príjmy z výaku
pri výkone dobrovo¾nej draby,

a)
b)
c)
d)

1

(2) Fond je povinný predloi vláde prostredníctvom
ministerstva návrh rozpoètu fondu na prísluný rozpoètový rok kadoroène do 15. augusta predchádzajúceho
rozpoètového roka, ak vláda neurèí neskorí termín.
(3) O zmenách rozpoètu fondu, ktoré majú vplyv na
prebytok rozpoètu verejnej správy alebo schodok rozpoètu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre
Európsku úniu, rozhoduje vláda. O ostatných zmenách rozpoètu fondu rozhoduje minister.
(4) Prostriedky pouité na výdavky súvisiace s èinnosou
fondu okrem nákladov za vedenie úètov a iné bankové
sluby nesmú roène presiahnu 3 % z roèných príjmov fondu uvedených v § 3 písm. a) a e) a l). Na odmeòovanie zamestnancov fondu sa vzahuje osobitný predpis.4)

) § 5 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006, 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, nariadenie 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 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.
3
) § 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
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(5) Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
§5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1) Fond hospodári pod¾a schváleného rozpoètu.
(2) Rozpoèet fondu je zapojený finanènými vzahmi
na rozpoèet ministerstva.
(3) Po zúètovaní finanèných vzahov so tátnym rozpoètom a po schválení tátneho závereèného úètu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru prísluného kalendárneho
roku prevádza do nasledujúceho rozpoètového roka.
(4) Prostriedky fondu sú vedené na osobitných úètoch v tátnej pokladnici v truktúre pod¾a ich zdrojov.
(5) Fond môe poveri vykonávaním finanèných operácií súvisiacich s pouívaním prostriedkov fondu pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) len banku so 100 % majetkovou
úèasou tátu urèenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(6) tátna pokladnica na základe príkazu fondu
uskutoèòuje prevody prostriedkov fondu do banky
pod¾a odseku 5.
(7) V rozpoète fondu sa osobitne rozpoètujú finanèné
prostriedky na
a) obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b),
na ktoré sa poskytuje podpora pod¾a osobitného
predpisu,5)
b) výstavbu nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b)
prvého bodu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie v rámci operaèného programu Regionálny
operaèný program, ktorého riadiacim orgánom je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,
c) obnovu bytovej budovy pod¾a § 6 ods. 1 písm. c), ktorou sa dosiahne zlepenie jej energetickej hospodárnosti, financovanú z príjmov pod¾a § 3 písm. k) v èlenení pod¾a samosprávnych krajov.
§6
Úèel podpory
(1) Podporu mono poskytnú na tieto úèely:
a) obstaranie bytu
1. výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou
nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkènom dome,
2. kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkènom dome,
b) obstaranie nájomného bytu
1. výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného
bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru
5
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v bytovom dome, v rodinnom dome, v polyfunkènom dome alebo v nebytovej budove,6)
2. kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkènom dome,
c) obnova bytovej budovy
1. modernizáciou alebo rekontrukciou spoloèných
èastí bytového domu a spoloèných zariadení bytového domu7) (ïalej len modernizácia bytového
domu),
2. odstránením systémovej poruchy bytového
domu,8)
3. stavebnými úpravami existujúceho bytového
domu alebo jeho samostatne uívanej èasti alebo rodinného domu, ktorými sa vykonáva zásah
do tepelnej ochrany zateplením obvodového
pláa, streného pláa a výmenou pôvodných
otvorových výplní bytového domu alebo rodinného domu (ïalej len zateplenie bytovej budovy),
d) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych
sluieb, alebo prestavba nebytového priestoru na
zariadenie sociálnych sluieb (ïalej len výstavba
zariadenia sociálnych sluieb),
e) obnova zariadenia sociálnych sluieb
1. stavebnými úpravami existujúceho zariadenia
sociálnych sluieb, ktorými sa vykonáva zásah do
tepelnej ochrany zateplením obvodového pláa,
streného pláa a výmenou pôvodných otvorových výplní (ïalej len zateplenie zariadenia sociálnych sluieb),
2. modernizáciou alebo rekontrukciou obytných
miestností, prísluenstva obytných miestností
a spoloèných priestorov zariadenia sociálnych
sluieb (ïalej len modernizácia zariadenia sociálnych sluieb).
(2) Na úèely tohto zákona sa polyfunkèným domom
rozumie budova so zmieaným úèelom uívania, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je urèená
na bývanie a ktorá pozostáva najmenej zo tyroch bytov.
(3) Na úèely tohto zákona sa kúpou bytu pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu
pod¾a odseku 1 písm. b) druhého bodu rozumie kúpa
bytu od stavebníka uvedeného v kolaudaènom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepouije, ak ide o kúpu
bytu pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu iadate¾om, ktorým je fyzická osoba, ktorej skonèila ústavná
starostlivos v detskom domove alebo v domove sociálnych sluieb pre deti, ktorej skonèilo poskytovanie sociálnej sluby v zariadení sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou formou, ktorej zanikla pestúnska
starostlivos, náhradná osobná starostlivos alebo
osobná starostlivos poruèníka (ïalej len odchovanec) alebo ak je iadate¾om èlen domácnosti pod¾a § 10
ods. 5 písm. c).

) § 15 zákona è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
) § 43c zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
7
) § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
8
) § 2 ods. 1 písm. n) zákona è. 443/2010 Z. z.
6
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(5) Na úèely tohto zákona modernizáciou bytového
domu pod¾a odseku 1 písm. c) prvého bodu sa rozumie
a) výmena alebo modernizácia výahu v bytovom dome,
b) výmena spoloèných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome,
c) stavebná úprava spoloèných èastí bytového domu
a spoloèných zariadení bytového domu, ktorou sa
umoní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby
s obmedzenou schopnosou pohybu,
d) iná modernizácia bytového domu neuvedená v písmenách a) a c) a v odseku 1 písm. c) druhého bodu
alebo tretieho bodu.
(6) Na úèely tohto zákona zariadením sociálnych
sluieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania,
zariadenie pre seniorov, domov sociálnych sluieb a pecializované zariadenie pod¾a osobitného predpisu.9)
(7) Na úèely tohto zákona prísluenstvom obytnej
miestnosti zariadenia sociálnych sluieb sa rozumie
predsieò, kuchyòa alebo kuchynský kút, komora, WC,
kúpe¾òa, kúpe¾òový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej
súèasou alebo ak sú k nej priamo pri¾ahlé. Na úèely
tohto zákona spoloènými priestormi zariadenia sociálnych sluieb sa rozumie spoloèenská miestnos, jedáleò, chodba, schodisko, pivnica, práèovòa, kotolòa,
kuchyòa, WC a kúpe¾òa, ak nie sú súèasou obytnej
miestnosti zariadenia sociálnych sluieb a ak nie sú
k nej priamo pri¾ahlé.
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(2) Podporu na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1
písm. a).
(3) Podporu na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) mono poskytnú aj rodinnému prísluníkovi14)
iadate¾a pod¾a § 7 ods. 1 písm. a), ktorý nie je obèanom
èlenského tátu Európskej únie, tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vajèiarskej konfederácie, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4) Podporu na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6
ods. 1 písm. b) mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1 písm. b), c) a f).
(5) Podporu na modernizáciu bytového domu pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo zateplenie bytovej
budovy pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu mono
poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1.
(6) Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu
mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1 písm. b)
a f).
(7) Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych
sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia
sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) mono poskytnú iadate¾ovi pod¾a odseku 1 písm. b) a c).

§7

§8

iadate¾

Forma a výka podpory

(1) iadate¾om môe by
a) fyzická osoba, ktorá je obèanom èlenského tátu Európskej únie, tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vajèiarskej konfederácie, ktorá má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovàila vek 18
rokov a má príjem z podnikania, zo závislej èinnosti
alebo pod¾a osobitného predpisu,10)
b) obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Koice aj mestská èas,
c) samosprávny kraj,
d) spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,11)
e) vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome zastúpení správcom,12) ktorý vykonáva správu
bytového domu na základe zmluvy o výkone správy
uzatvorenej pod¾a osobitného predpisu,13)
f) iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej
republiky, ktorá vykonáva èinnos aspoò pä rokov
pred podaním iadosti.

(1) Podpora sa poskytuje vo forme úveru s lehotou
splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu najviac 80 %
obstarávacej ceny, a to:
a) najviac 65 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) alebo obstaranie nájomného
bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b),
b) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,15) ak ide o modernizáciu bytového
domu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu,
c) najviac 60 eur na 1 m2 zatep¾ovanej plochy pri rodinnom dome a najviac 100 eur na 1 m2 zatep¾ovanej
plochy pri bytovom dome, ak ide o zateplenie bytovej
budovy pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu,
d) najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej
miestnosti, prísluenstva obytných miestností
a spoloèných priestorov zariadenia sociálnych
sluieb, ak ide o výstavbu zariadenia sociálnych
sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. d),

9

) § 34, 35, 38 a 39 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad § 54 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, § 6 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorích predpisov, zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
11
) § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13
) § 8a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) § 2 ods. 5 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
) § 2 ods. 1 písm. g) zákona è. 443/2010 Z. z.
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e) najviac 100 eur na 1 m2 zatep¾ovanej plochy pri zariadení sociálnych sluieb, ak ide o zateplenie zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu,
f) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti zariadenia sociálnych
sluieb, ak ide o modernizáciu zariadenia sociálnych
sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu.
(2) Zatep¾ovaná plocha je plocha stavebných kontrukcií, ktorými sú obvodový plá, strený plá a otvorové
kontrukcie, ktoré sú predmetom realizácie úèelu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a e) prvého bodu.
(3) Výka podpory pod¾a odseku 1 môe dosiahnu
100 % obstarávacej ceny, ak ide o odchovanca alebo
èlena domácnosti pod¾a § 10 ods. 5 písm. c), ktorý iada
o poskytnutie podpory na úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. a).
(4) Suma úveru vypoèítaná pod¾a odseku 1 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.
(5) Obstarávacou cenou na obstaranie bytu pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) prvého bodu a na obstaranie nájomného
bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a na výstavbu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) je cena za zhotovenie stavby a cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Cena pozemku, technickej infratruktúry, garáe
a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny nezapoèíta. Do obstarávacej ceny sa nezapoèítava ani cena
prislúchajúca k spoluvlastníckemu podielu garáe
a nebytového priestoru v bytovom dome.
(6) Obstarávacou cenou na obstaranie bytu pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) druhého bodu a na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu je cena
dohodnutá v kúpnej zmluve alebo zmluve o budúcej
kúpnej zmluve. Cena pozemku, technickej infratruktúry, garáe a nebytového priestoru sa do obstarávacej
ceny nezapoèíta. Do obstarávacej ceny sa nezapoèítava
ani cena prislúchajúca k spoluvlastníckemu podielu
garáe a nebytového priestoru v bytovom dome.
(7) Obstarávacou cenou modernizácie bytového
domu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu a modernizácie zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1
písm. e) druhého bodu je cena za zhotovenie stavby. Do
obstarávacej ceny je moné zapoèíta cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
(8) Obstarávacou cenou na odstránenie systémových
porúch bytového domu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu je cena za zhotovenie stavby. Do obstarávacej
ceny je moné zapoèíta cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy.
(9) Obstarávacou cenou na zateplenie bytovej budovy pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a na zateplenie zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1
písm. e) prvého bodu je cena za zhotovenie stavby a súvisiacich stavebných úprav pozostávajúcich najmä
16
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z obnovy vystupujúcich èastí stavby, ako sú napríklad
lodia, balkón, prekrytie vstupu, strojovòa výahu, výmeny otvorových výplní v spoloèných èastiach, výmeny
okenných otvorových výplní bytov alebo obytných
miestností, stavebných úprav vstupov a schodiskových
priestorov a zateplenia kontrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Do obstarávacej
ceny je moné zapoèíta cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane ceny
za projektové energetické hodnotenie bytovej budovy.
(10) Obstarávacou cenou pod¾a odsekov 5 a 9 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.
Podmienky a postup pri
poskytovaní podpory
§9
Veobecné podmienky poskytnutia podpory
(1) Podpora sa poskytne iadate¾ovi, ktorý splní podmienky ustanovené týmto zákonom a ktorý preukáe
schopnos
a) plati splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výke a v dohodnutých lehotách a
b) zabezpeèi záväzky vyplývajúce z úveru.
(2) Podpora sa neposkytne iadate¾ovi, ktorý
a) poruil finanènú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu,
b) je v likvidácii, v konkurze, v retrukturalizácii alebo
proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d) nemá vysporiadané daòové nedoplatky,
e) nemá vysporiadané iné finanèné vzahy so tátnym
rozpoètom,
f) neplní záväzky voèi iným verite¾om alebo
g) nespåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3) Èerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným
prevodom z úètu v banke pod¾a § 5 ods. 5 zriadeného
fondom pre iadate¾a.
(4) Podporu, ktorá je tátnou pomocou, mono poskytnú len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti
tátnej pomoci.16)
(5) Termín dokonèenia stavby, ak ide o úèely pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a
písm. c) a e) môe by najneskôr 24 mesiacov odo dòa
otvorenia úètu pod¾a odseku 3. Termín dokonèenia
stavby pod¾a prvej vety môe fond predåi v prípadoch
hodných osobitného zrete¾a.
(6) Podporu na obnovu bytovej budovy pod¾a § 6
ods. 1 písm. c) z príjmov pod¾a § 3 písm. k) mono poskytnú iba iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a e) len
vtedy, ak sa stavba realizuje v meste.

) Napríklad èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci
v znení neskorích predpisov.
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§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie
bytu a na obstaranie nájomného bytu
(1) Podporu na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) a obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. b) mono poskytnú len vtedy, ak
a) podlahová plocha bytu15) v bytovom dome alebo v polyfunkènom dome neprevyuje 80 m2,
b) podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej
plochy je urèená na bývanie,
c) potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo
bytovej èasti polyfunkèného domu urèená výpoètom
je najviac 50 kWh/(m2. a),
d) potreba tepla na vykurovanie rodinného domu urèená výpoètom je najviac 81,4 kWh/(m2. a).
(2) Podlahovú plochu bytu pod¾a odseku 1 písm. a)
a b) mono zvýi najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne urèené na dlhodobé bývanie fyzickej osoby so
zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe è. 1.
(3) Do podlahovej plochy bytu pod¾a odseku 1
písm. b) sa nezapoèíta podlahová plocha balkónu,
lodie a terasy. Ak súèasou stavby rodinného domu je
gará, do podlahovej plochy sa nezapoèíta podlahová
plocha tohto priestoru do 25 m2.
(4) Ustanovenie odseku 1 písm. c) a d) sa nepouije
na byt, ktorý obstaráva odchovanec alebo èlen domácnosti pod¾a odseku 5 písm. c).
(5) iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) mono podporu na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) poskytnú, ak ide o
a) manelov, ktorých vek v deò podania iadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spåòa
kadý z manelov,
b) manelov s maloletým dieaom vo veku najviac tri
roky alebo najviac pä rokov, ak ide o diea, ktoré si
manelia osvojili,
c) èlena domácnosti,17) ktorej èlenom je aj fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím pod¾a osobitného predpisu18) a ije v spoloènej domácnosti aspoò
jeden rok,
d) odchovanca, ktorý v deò podania iadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým
dieaom vo veku najviac tri roky alebo najviac pä
rokov, ak ide o diea, ktoré si odchovanec osvojil;
v prípade manelov musí podmienku veku spåòa
kadý z manelov.
(6) iadate¾ovi pod¾a odseku 5 mono poskytnú
podporu len vtedy, ak mesaèný príjem iadate¾a a osôb,
ktorých príjmy sa posudzujú spoloène pod¾a osobitné17
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ho predpisu,19) neprevyuje tvornásobok sumy ivotného minima20) vypoèítaného pre iadate¾a a osoby,
ktorých príjmy sa posudzujú spoloène. Mesaèný príjem
sa vypoèíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny
rok ako podiel tohto príjmu a prísluného poètu mesiacov, za ktoré tento príjem patril.
(7) iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) mono poèas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ïalej len
zmluva) na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a)
odpusti 2 000 eur z úveru poskytnutého pod¾a § 8
ods. 1 písm. a), ak
a) sa mu narodilo diea, ktoré s ním ije v spoloènej domácnosti a doilo sa jedného roku veku, alebo si
osvojil diea, ktoré s ním ije v spoloènej domácnosti
aspoò jeden rok,
b) písomne poiada fond o odpustenie èasti úveru poskytnutého pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie èasti
úveru a
c) dodriava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dòu
podania iadosti pod¾a písmena b) má splnené záväzky voèi fondu.
(8) Ak ku dòu podania iadosti pod¾a odseku 7 je
zostatok úveru nií ako 2 000 eur, mono iadate¾ovi
odpusti sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(9) Podporu na obstaranie bytu pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) je moné
poskytnú iba raz.
(10) iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), c) a f)
mono podporu na obstaranie nájomného bytu pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. b) poskytnú len vtedy, ak
a) priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýi 60 m2,
b) obstarávacie náklady stavby prepoèítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c) sa iadate¾ v zmluve zaviae, e
1. nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty
splatnosti úveru poskytnutého pod¾a tohto zákona, najmenej po dobu 30 rokov,
2. zriadi záloné právo na nájomné byty obstarané
pod¾a tohto zákona v prospech fondu,
3. pri prenájme dodrí ustanovenia osobitného
predpisu.24)
(11) iadate¾ pod¾a § 7 ods. 1 písm. f), ktorému bola
poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu
pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) môe prenaja nájomný byt aj
fyzickej osobe ijúcej v domácnosti s mesaèným príjmom domácnosti najviac vo výke tvornásobku ivotného minima.
(12) iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. f) mono podporu na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6 ods. 1

) § 115 Obèianskeho zákonníka.
) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) § 3 zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20
) § 2 zákona è. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorích predpisov.
21
) § 4 zákona è. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorích predpisov.
22
) § 2 ods. 1 písm. l) zákona è. 443/2010 Z. z.
23
) § 11 ods. 1 písm. c) zákona è. 443/2010 Z. z. v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
24
) § 22 zákona è. 443/2010 Z. z.
18
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písm. b) poskytnú len vtedy, ak sa stavba nachádza
v meste alebo v pri¾ahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, v katastri ktorej sa realizuje
výstavba priemyselných parkov.
(13) Podporu na obstaranie nájomného bytu pod¾a § 6
ods. 1 písm. b) mono poskytnú aj, ak iadate¾ uzavrel
so zhotovite¾om zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súèasou
následnej kúpnej zmluvy musí by právoplatné kolaudaèné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.
(14) Podporu na obstaranie toho istého nájomného
bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) je moné poskytnú iba raz.
(15) Poèas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného
bytu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) mono zmeni úèel podpory len vtedy, ak iadate¾ obstaráva byt alebo nájomný
byt naïalej spåòajúci podmienky pod¾a odseku 1.
Podmienky poskytnutia podpory
na obnovu bytovej budovy
§ 11
Podmienky poskytnutia podpory
na modernizáciu bytového domu
(1) Podporu na modernizáciu bytového domu pod¾a
§ 6 ods. 5 písm. a) mono poskytnú len vtedy, ak ide
o výmenu alebo modernizáciu výahu s preukázaním
zhody urèeného výrobku.25)
(2) Podporu na modernizáciu bytového domu pod¾a § 6
ods. 5 písm. c) mono poskytnú len vtedy, ak ide o realizáciu takých prác, ktoré zabezpeèia prístup do vetkých
bytov osobám s obmedzenou schopnosou pohybu.26)
(3) Podporu na modernizáciu bytového domu pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu mono poskytnú aj iadate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. a), ktorý je vlastníkom
bytu pod¾a osobitného predpisu.27)
(4) Podporu na modernizáciu bytového domu pod¾a
§ 6 ods. 5 písm. d) nemono poskytnú na zriadenie novej kotolne.
§ 12
Podmienky poskytnutia podpory na odstránenie
systémovej poruchy bytového domu
(1) Podporu na odstránenie systémovej poruchy pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu mono poskytnú
25
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na odstránenie systémovej poruchy bytového domu,
ktorou je porucha
a) obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu
a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom títe bytového domu,
b) troskopemzobetónových obkladových dielcov na títoch bytového domu,
c) vystupujúcich kontrukcií schodiskového priestoru
bytového domu,
d) predsadených lodií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
e) predsadených lodií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
f) balkónov a lodií bytového domu,
g) vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms
bytového domu,
h) obvodového pláa z pórobetónových dielcov bytového domu,
i) stykov obvodového pláa s vrstvenými dielcami
s tepelno-izolaènou vrstvou hrúbky aspoò 80 mm
bytového domu,
j) atiky bytového domu,
k) obvodového pláa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu,
l) predsadenej lodie bytového domu a obvodového
pláa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
(2) Popis výskytu systémovej poruchy bytového
domu pod¾a odseku 1, vrátane jej sprievodných znakov
a povinného spôsobu jej odstránenia, je uvedený v prílohe è. 2.
(3) Podporu na odstránenie systémovej poruchy pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu mono poskytnú, ak
a) existenciu systémovej poruchy preukáe odborný
posudok vypracovaný autorizovaným stavebným
ininierom,28) ktorý obsahuje
1. výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu
s popisom systémovej poruchy, s rozsahom
a stupòom pokodenia,
2. návrh spôsobu odstránenia kadej systémovej
poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3. orientaènú výku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b) sa na stavbe budú realizova minimálne èinnosti
uvedené v prílohe è. 2,
c) na stavbu bude spracovaný evidenèný list systémovej poruchy, ktorého vzor je ustanovený osobitným
predpisom,29)
d) sa systémová porucha odstraòuje zateplením a
1. stavba sa navrhuje uskutoèni tepelnoizolaèným
systémom na vonkajiu tepelnú ochranu stien, na
ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému,

) § 9 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
26
) § 56 a 64 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o veobecných technických poiadavkách na výstavbu a o veobecných technických poiadavkách na stavby uívané osobami s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie.
27
) § 2 ods. 1 zákona è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
28
) § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch
v znení neskorích predpisov.
29
) Príloha è. 3 k zákonu è. 443/2010 Z. z. v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
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2. stavbu realizuje zhotovite¾, ktorý má na systém
pod¾a prvého bodu správu z inpekcie vydanú
akreditovaným inpekèným orgánom,30)
3. pri realizácii stavby je zabezpeèený doh¾ad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonáva funkciu stavebného dozoru pod¾a osobitného predpisu,31) prièom ide
o fyzickú osobu, ktorá nemá zmluvný vzah, pracovnoprávny vzah alebo iný obdobný vzah so
zhotovite¾om stavby,
4. súèasou projektového rieenia zateplenia obvodového pláa je odstránenie systémovej poruchy
vystupujúcich kontrukcií, ak táto systémová porucha nebola odstránená pred podaním iadosti.
e) nie je moné uplatni právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotovite¾a stavby,
f) na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej poruchy pod¾a osobitného predpisu.32)
(4) Podporu mono poskytnú na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne
alebo súèasne. Na kadý druh systémovej poruchy je
moné poskytnú podporu poèas ivotnosti bytového
domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu iba jedenkrát.
§ 13
Podmienky poskytnutia podpory
na zateplenie bytovej budovy
(1) Podporu na zateplenie bytovej budovy pod¾a § 6
ods. 1 písm. c) tretieho bodu mono poskytnú, ak sa
zlepia tepelnotechnické vlastnosti bytovej budovy,
ktoré sa preukazujú
a) dosiahnutím zníenia potreby tepla na vykurovanie
minimálne o 35 % oproti výpoètovo urèenej potrebe
tepla na vykurovanie pred zateplením,
b) splnením hygienického kritéria, kritéria výmeny
vzduchu a energetického kritéria zodpovedajúcich
slovenskej technickej norme,33)
c) splnením kritéria minimálnych tepelnoizolaèných
vlastností stavebných kontrukcií preukázaním
niej hodnoty súèinite¾a prechodu tepla stavebných kontrukcií, ako je poiadavka slovenskej
technickej normy,33) prièom stavebnými kontrukciami sú obvodový plá, strený plá a otvorové
kontrukcie.
(2) Podporu na zateplenie bytovej budovy pod¾a § 6
ods. 1 písm. c) tretieho bodu mono poskytnú len vtedy, ak
a) sú splnené podmienky pod¾a § 12 ods. 3 písm. d) prvého a tretieho bodu,
b) súèasou projektového rieenia zateplenia bytovej
budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy
pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich èastí
stavby, ako sú napríklad lodia, balkón, prekrytie
vstupu, strojovòa výahu a podobne, výmeny otvo30

)
)
32
)
33
)
34
)
31

c)

d)
e)
f)
g)

h)
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rových výplní v spoloèných èastiach, výmeny okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoò 85 %
z celkového poètu bytov, stavebnej úpravy vstupov
a schodiskových priestorov stavby,
sa preukáe, e v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome bola systémová porucha ku
dòu podania iadosti odstránená alebo jej odstránenie je súèasou projektového rieenia zateplenia bytovej budovy,
súèasou projektového rieenia zateplenia bytovej
budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
právoplatné kolaudaèné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, e budova bola daná do uívania
pred rokom 2002,
iadate¾ preukáe údaje o skutoènej spotrebe tepla
na vykurovanie za dve roèné vyúètovacie obdobia
pred podaním iadosti,
sa iadate¾ v zmluve zaviae poskytnú údaje o skutoènej spotrebe tepla na vykurovanie za tri roèné vyúètovacie obdobia nasledujúce po dokonèení zateplenia bytovej budovy alebo za pä roèných
vyúètovacích období nasledujúcich po dokonèení
zateplenia bytovej budovy, ak podpora bola poskytnutá z príjmov pod¾a § 3 písm. k),
na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z prostriedkov fondu alebo
pod¾a osobitného predpisu;34) táto podmienka sa neuplatní, ak bola na bytovom dome odstraòovaná
systémová porucha zateplením pod¾a § 12 ods. 1
písm. a) alebo písm. b).

(3) Podporu na zateplenie bytovej budovy mono poskytnú iba jedenkrát poèas ivotnosti bytovej budovy.
§ 14
Podmienky poskytnutia podpory na výstavbu
a obnovu zariadenia sociálnych sluieb
(1) Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych
sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia
sociálnych sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) mono poskytnú iadate¾ovi len vtedy, ak sa iadate¾ v zmluve zaviae, e
a) v zariadení sociálnych sluieb bude poskytova alebo zabezpeèí poskytovanie sociálnych sluieb pod¾a
osobitného predpisu9) po dobu lehoty splatnosti
úveru poskytnutého pod¾a tohto zákona, najmenej
po dobu 30 rokov,
b) zriadi záloné právo na zariadenie sociálnych
sluieb podporené pod¾a tohto zákona v prospech
fondu.
(2) Podporu na zateplenie zariadenia sociálnych
sluieb pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu mono
poskytnú len vtedy, ak sú splnené podmienky pod¾a
§ 12 ods. 3 písm. d) prvého a tretieho bodu, § 13 ods. 1,
ods. 2 písm. d) a e) a ods. 3.

Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 3 písm. c) zákona è. 443/2010 Z. z.
STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných kontrukcií a budov. Èas 2: Funkèné poiadavky.
Zákon è. 443/2010 Z. z.
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§ 15
Postup pri poskytovaní podpory
(1) iadate¾ predkladá písomnú iados fondu prostredníctvom
a) obce, ktorá je sídlom okresu,35) mestskej èasti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Koice uvedenej v prílohe è. 3 a mesta Moldava
nad Bodvou v okrese Koice-okolie, (ïalej len obec
v sídle okresu) prísluných pod¾a miesta stavby, ak
ide o úèely pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a c) alebo
b) obvodného úradu v sídle kraja prísluného pod¾a
miesta stavby, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. b),
d) a e).
(2) iados sa predkladá v termíne
a) od 1. apríla do 31. októbra prísluného kalendárneho roka, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. a),
b) od 15. januára do 28. februára prísluného kalendárneho roka, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. b),
c) od 15. januára do 31. októbra prísluného kalendárneho roka, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. c),
d) od 15. januára do 30. júna prísluného kalendárneho roka, ak ide o úèel pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) a e).
(3) Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní na predloenie iadosti, ktorou sa riei odstránenie následkov
ivelnej udalosti pod¾a odseku 24.
(4) iados obsahuje najmä
identifikaèné údaje iadate¾a,
úèel a poadovanú výku podpory,
údaje o stavbe,
preukázanie schopnosti platenia splátok istiny
poadovaného úveru a úrokov z poadovaného úveru pod¾a § 9 ods. 1 písm. a),
e) návrh na zabezpeèenie záväzkov pod¾a § 9 ods. 1
písm. b).

a)
b)
c)
d)

(5) Identifikaèné údaje pod¾a odseku 4 písm. a) sú
a) u iadate¾a uvedeného v § 7 ods. 1 písm. a)
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu,
3. dátum narodenia,
4. rodné èíslo,
5. tátna príslunos,
6. rodinný stav,
b) u iadate¾a uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) a c)
1. názov obce alebo samosprávneho kraja,
2. adresa obecného úradu alebo úradu samosprávneho kraja,
3. identifikaèné èíslo organizácie,
c) u iadate¾a uvedeného v § 7 ods. 1 písm. d) a f)
1. názov a sídlo iadate¾a,
2. identifikaèné èíslo organizácie.
(6) Návrh na zabezpeèenie záväzkov pod¾a odseku 4
písm. e) sa preukazuje
a) urèením nehnute¾ného majetku, ktorý bude predmetom záloného práva u iadate¾a uvedeného v § 7
ods. 1; ak tento majetok tvoria stavby, musia by poistené pre prípad následkov ivelných udalostí,
35
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b) oznaèením bankovej záruky u iadate¾a uvedeného
v § 7 ods. 1 alebo
c) oznaèením úètu zriadeného v banke, na ktorom je
vedený fond prevádzky, údrby a opráv,36) ktorý
bude predmetom záloného práva u iadate¾a uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) a f).
(7) Obec v sídle okresu do desiatich pracovných dní
odo dòa doruèenia iadosti overí úplnos jej náleitostí
v poradí pod¾a doruèenia iadosti a overenie vyznaèí
odtlaèkom úradnej peèiatky a podpisom zamestnanca
obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Zhodu kópie dokladu priloeného k iadosti s originálom dokladu môe na úèely tohto zákona vyznaèi zamestnanec
obce v sídle okresu.
(8) Úplnú a overenú iados obec v sídle okresu v lehote pod¾a odseku 7 zale fondu v poradí pod¾a doruèenia iadosti a súèasne vyplní a odole formulár elektronickej iadosti uverejnenej na webovom sídle fondu.
(9) Neúplnú iados alebo iados, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obec v sídle okresu
v lehote pod¾a odseku 7 vráti iadate¾ovi.
(10) iadate¾, ktorému bola iados vrátená pod¾a odseku 9 môe poda podnet na preskúmanie postupu
obce v sídle okresu. Podnet predkladá fondu prostredníctvom obce v sídle okresu v lehote do 30 dní odo dòa
doruèenia vrátenej iadosti. K podnetu je iadate¾ povinný doloi iados, ktorá bola predmetom posudzovania obce v sídle okresu. Zhodu potvrdí obec v sídle
okresu v stanovisku spracovanom k podnetu.
(11) Obvodný úrad v sídle kraja overí úplnos
náleitostí iadosti v poradí pod¾a doruèenia iadosti
do 30 pracovných dní odo dòa jej doruèenia alebo najneskôr do 31. marca prísluného roka, ak iadate¾
predkladá na obvodný úrad v sídle kraja súèasne aj iados pod¾a osobitného predpisu.5)
(12) Obvodný úrad v sídle kraja overenie úplnosti
náleitostí iadosti vyznaèí odtlaèkom úradnej peèiatky a podpisom zamestnanca obvodného úradu v sídle
kraja. Obvodný úrad v sídle kraja môe na úèely tohto
zákona vyznaèi zhodu kópie dokladu priloeného
k iadosti s originálom dokladu, ktorá je súèasou iadosti zasielanej fondu.
(13) Úplnú a overenú iados obvodný úrad v sídle
kraja v lehote pod¾a odseku 11 zale fondu v poradí
pod¾a doruèenia iadosti a súèasne vyplní a odole formulár elektronickej iadosti uverejnenej na webovom
sídle fondu.
(14) Neúplnú iados alebo iados, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obvodný úrad v sídle
kraja v lehote pod¾a odseku 11 vráti iadate¾ovi.
(15) iadate¾, ktorému bola iados vrátená pod¾a odseku 14, môe poda podnet na preskúmanie postupu
obvodného úradu v sídle kraja. Podnet predkladá fondu prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja v lehote do 30 dní odo dòa doruèenia vrátenej iadosti.
K podnetu je iadate¾ povinný doloi iados, ktorá

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
36
) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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bola predmetom posudzovania obvodného úradu v sídle kraja. Zhodu potvrdí obvodný úrad v sídle kraja
v stanovisku spracovanom k podnetu.
(16) Fond preskúma v lehote 30 dní odo dòa doruèenia podnetu pod¾a odseku 10 alebo odseku 15 postup
obce v sídle okresu alebo obvodného úradu v sídle kraja
a v prípade zistenia ich nesprávneho postupu zaradí
iados do poradia iadostí. Ak fond nezistí nesprávny
postup obce v sídle okresu alebo obvodného úradu
v sídle kraja, podnet zamietne a vráti iados iadate¾ovi.
(17) Fond vedie evidenciu iadostí pod¾a úèelu podpory v poradí pod¾a prideleného poradového èísla, ktoré vygeneruje informaèný systém fondu po odoslaní vyplneného formuláru elektronickej iadosti.
(18) Fond v lehote do 90 dní odo dòa doruèenia písomného vyhotovenia iadosti posúdi iados a oznámi
iadate¾ovi monos poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory pod¾a poradia iadostí a
do vyèerpania sumy vyèlenenej v rozpoète fondu na prísluný úèel podpory, prièom o iadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho roka.
(19) Ak iados nespåòa podmienky ustanovené týmto zákonom, fond rozhodne o neposkytnutí podpory
bezprostredne po posúdení tejto iadosti a oznámi to
bezodkladne iadate¾ovi.
(20) Rozhodovanie fondu pod¾a odseku 18 sa neuplatní na iados predkladanú súèasne so iadosou
pod¾a osobitného predpisu.5) Fond rozhodne o poskytnutí podpory pri tejto iadosti a po doruèení oznámenia o monosti poskytnutia dotácie pod¾a osobitného
predpisu.5) Oznámenie doruèí fondu ministerstvo bezodkladne.
(21) iadate¾, ktorému nebola poskytnutá podpora
pod¾a odseku 19, môe poda podnet na preskúmanie
rozhodnutia fondu. Podnet predkladá ministerstvu
prostredníctvom fondu v lehote do 30 dní odo dòa doruèenia vrátenej iadosti. K podnetu je iadate¾ povinný
doloi iados, ktorá bola predmetom posudzovania
fondu. Zhodu potvrdí fond v stanovisku spracovanom
k podnetu.
(22) Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo
dòa doruèenia podnetu pod¾a odseku 21 postup fondu
a v prípade zistenia nesprávneho postupu vráti iados
fondu. Fond zaradí iados do poradia iadostí pod¾a
prideleného poradového èísla pod¾a odseku 17. Ak ministerstvo nezistí nesprávny postup fondu, podnet zamietne a vráti iados iadate¾ovi.
(23) Minister môe udeli výnimku z poradia na poskytnutie podpory pod¾a odseku 17 pre iados, ktorá sa
predkladá z dôvodu odstránenia následkov ivelnej
udalosti.
(24) Na úèely tohto zákona sa ivelnou udalosou rozumie povodeò, záplava, víchrica, úder blesku, poiar,
krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce
37

Èiastka 36

aspoò 5. stupeò medzinárodnej stupnice udávajúcej
makroskopické úèinky zemetrasenia.
(25) Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zale
iadate¾ovi návrh zmluvy do 30 dní.
§ 16
Zmluva
(1) Fond poskytuje podporu na základe zmluvy.
(2) Zmluva obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje iadate¾a pod¾a § 15 ods. 5 a fondu,
b) úèel a výku poskytnutej podpory,
c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d) zabezpeèenie záväzkov,
e) bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f) podmienky èerpania podpory,
g) technické podmienky stavby a dåku èasu jej uskutoènenia,
h) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok
a dôsledky ich nedodrania,
i) sankcie za poruenie podmienok ustanovených v § 18,
j) podmienku o dodraní ustanovení § 6 ods. 1 a § 10
ods. 1 a 2 poèas lehoty splatnosti úveru,
k) záväzok iadate¾a na zachovanie nájomného charakteru bytu pod¾a § 10 ods. 10 písm. c) prvého a druhého bodu,
l) záväzok iadate¾a na poskytovanie alebo zabezpeèenie
poskytovania sociálnych sluieb pod¾a § 14 ods. 1,
m) trvanie zmluvného vzahu,
n) podpisy zmluvných strán.
(2) Fond uchováva po dobu platnosti zmluvného
vzahu doklady preukazujúce splnenie podmienok
poskytnutia podpory pod¾a tohto zákona.
§ 17
Kontrola
(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu dodriavania
ustanovení zákona o výke podpory, podmienkach
a postupe pri poskytovaní podpory.
(2) Fond vykonáva kontrolu
a) dodrania postupu pod¾a § 15 ods. 7 a 14,
b) úèelu pouitia podpory,
c) dodriavania podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté.
(3) Kontrolu dodriavania zmluvných podmienok
a èerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou vykonáva
a) obvodný úrad v sídle kraja u iadate¾a, ak ide o úèel
pod¾a § 6 ods. 1 písm. b), d) a e),
b) obec v sídle okresu u iadate¾a, ak ide o úèel pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. a) a c).
(4) Ustanoveniami odsekov 1 a 3 nie sú dotknuté
oprávnenia kontrolných orgánov pod¾a osobitných
predpisov.37)

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorích predpisov.
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§ 18
Sankcie
(1) Ak iadate¾ poruil finanènú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup pod¾a osobitného predpisu,38) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) iadate¾ je povinný finanèné prostriedky vráti,
ak poruil podmienky poskytnutia podpory na
a) obstaranie bytu alebo nájomného bytu pod¾a § 10
ods. 1, ods. 2, ods. 10 písm. a), ods. 10 písm. b) alebo
ods. 13,
b) modernizáciu bytového domu pod¾a § 11 ods. 1 alebo
ods. 2,
c) odstránenie systémovej poruchy bytového domu
pod¾a § 12 ods. 3 písm. b) alebo písm. d),
d) zateplenie bytovej budovy pod¾a § 13 ods. 2 písm. b)
a d) alebo
e) výstavbu zariadenia sociálnych sluieb a obnovu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 14.
(3) Za nedodranie termínu dokonèenia stavby pod¾a
§ 9 ods. 5 sa ukladá odvod vo výke 1 % zo sumy poskytnutého úveru za kadých aj zaèatých 12 mesiacov,
o ktoré sa predåi termín dokonèenia stavby; odvod sa
neuloí fyzickej osobe, u ktorej dolo k nedodraniu
termínu dokonèenia stavby, v dôsledku dôvodov hodných osobitného zrete¾a. Ak iadate¾ nedokonèí stavbu
ani v termíne piatich rokov od termínu ustanoveného
pod¾a § 9 ods. 5, je povinný vráti nesplatenú èas úveru a penále vo výke 0,02 % z tejto sumy za kadý aj zaèatý deò omekania s úhradou nesplatenej èasti úveru
do dòa odvedenia finanèných prostriedkov.
(4) Pri nedodraní podmienky zachovania nájomného charakteru bytov pod¾a § 10 ods. 10 písm. c) prvého
bodu alebo pri nedodraní minimálneho èasu na poskytovanie sociálnych sluieb v zariadeniach sociálnych
sluieb pod¾a § 14 ods. 1 písm. a) je iadate¾ povinný
vráti nesplatenú èas úveru a penále vo výke 0,05 %
z tejto sumy za kadý aj zaèatý deò omekania s úhradou nesplatenej èasti úveru do dòa odvedenia finanèných prostriedkov.
(5) Za nedodranie podmienky poskytnutia údajov
o skutoènej spotrebe tepla na vykurovanie pod¾a § 13
ods. 2. písm. g) sa ukladá odvod vo výke 1 % zo sumy
poskytnutého úveru a penále vo výke 0,02 % z tejto
sumy za kadý aj zaèatý deò omekania s úhradou
uloeného odvodu do dòa odvedenia finanèných prostriedkov.
(6) Za nedodranie podmienky na zriadenie záloného
práva k nehnute¾nosti je iadate¾ povinný vráti nesplatenú èas úveru a penále vo výke 0,02 % z tejto sumy
za kadý aj zaèatý deò omekania s úhradou nesplatenej èasti úveru do dòa odvedenia finanèných prostriedkov.
(7) Ak iadate¾ poiada fond o predèasné splatenie
zostatku poskytnutého úveru alebo èasti úveru, fond je
povinný umoni splati iadate¾ovi úver bez poplatku.
(8) Odvod, vrátenie nesplatenej èasti úveru a penále
ukladá a vymáha fond.
38

) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(9) Fond môe na písomné poiadanie iadate¾a,
ktorý nemôe uhradi dlh pod¾a odseku 8 riadne a vèas,
uzavrie so iadate¾om dohodu o splátkach. Dohoda
o splátkach musí ma písomnú formu, inak je neplatná. Fond nemôe dohodnú splátky na dobu dlhiu ako
tri roky odo dòa vykonate¾nosti rozhodnutia pod¾a odseku 8.
(10) Fond môe so iadate¾om uzavrie dohodu o splátkach pod¾a odseku 9, ak iadate¾
a) z ekonomických alebo sociálnych dôvodov nemôe
zaplati celý dlh naraz a
b) v dohode o splátkach sa zaviae zaplati celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a vèas.
§ 19
Informaèný systém
Fond vytvára a vedie informaèný systém, ktorý generuje poradie iadostí pod¾a § 15 ods. 17 a obsahuje najmä informácie o iadostiach, iadate¾och, spôsobe zabezpeèenia úveru a o podporách poskytnutých pod¾a
tohto zákona.
§ 20
Osobitné ustanovenie
(1) Podrobnosti o organizácii a èinnosti fondu upravuje tatút fondu, ktorý schva¾uje minister.
(2) Nevyèerpanú alebo neoprávnene vyèerpanú èas
podpory je iadate¾ povinný vráti fondu.
(3) Prevody prostriedkov pod¾a odseku 2 vykoná banka pod¾a § 5 ods. 5 na úèet fondu v tátnej pokladnici
bezodkladne.
§ 21
Splnomocòovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví veobecne záväzným právnym
predpisom podrobnosti o
a) výke poskytovanej podpory, roènej úrokovej sadzbe
úveru a lehote splatnosti úveru pod¾a úèelu podpory
a iadate¾a pod¾a § 7 a § 10 ods. 5,
b) veobecných podmienkach poskytnutia podpory,
c) obsahu iadosti o poskytnutie podpory a forme jej
predkladania.
§ 22
Spoloèné ustanovenia
(1) tátny fond rozvoja bývania pod¾a zákona
è. 607/2003 Z. z o tátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorích predpisov je fondom pod¾a tohto zákona.
(2) Poh¾adávky, záväzky, pracovnoprávne vzahy,
právne vzahy a iné vzahy fondu vzniknuté pred 1. januárom 2014 sa povaujú za poh¾adávky, záväzky,
pracovnoprávne vzahy, právne vzahy a iné vzahy
fondu pod¾a tohto zákona.
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§ 24

è. 536/2004 Z. z., zákona è. 349/2007 Z. z., zákona
è. 518/2008 Z. z., zákona è. 265/2009 Z. z. a zákona
è. 302/2012 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 432/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch
a výkach poskytovaných podpôr na jednotlivé úèely
z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 547/2008
Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu iadosti, o technických podmienkach
a o dåke èasu uskutoènenia stavby, na ktorú sa poskytuje tátna podpora v znení vyhláky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 535/2009 Z. z.

Závereèné ustanovenia

§ 25

Zruujú sa:
1. zákon è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona

Úèinnos

(3) Na konanie pod¾a tohto zákona sa okrem § 15
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.39)
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1) iadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a
a) boli overené do 31. decembra 2013, budú posúdené
a fond o nich rozhodne v súlade so zákonom úèinným do 31. decembra 2013,
b) neboli overené do 31. decembra 2013, sa vrátia spä
iadate¾ovi.
(2) Ustanovenie § 10 ods. 7 sa vzahuje na podporu
poskytnutú po 1. januári 2014.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

39

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 150/2013 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne aká forma
b) aká forma (triparéza a kvadruparéza)
2. Koordinaèné poruchy a poruchy rovnováhy  aká forma (s nemonosou samostatného pohybu)
3. Èiastoèné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza akého stupòa
e) paraparéza akého stupòa
f) kvadruparéza akého stupòa
4. Pokodenie miechy
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza akého stupòa
f) paraparéza akého stupòa
g) kvadruparéza akého stupòa
5. Spondylartritída ankylozujúca  Bechterevova choroba  aký stupeò postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kåbov
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti
b) aká forma (imobilita)
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm  aké formy s výrazným obmedzením hýbavosti
8. Úplná strata jednej hornej konèatiny a jednej dolnej konèatiny
9. Strata oboch dolných konèatín v stehne
10. Strata jednej dolnej konèatiny v stehne a jednej dolnej konèatiny v predkolení s krátkymi amputaènými kýpami
s výrazne zníenou funkciou amputovaného kýpa
11. Strata jednej dolnej konèatiny v bedrovom kåbe alebo s ve¾mi krátkym amputaèným kýpom
12. Strata jednej dolnej konèatiny v stehne po kolenný kåb
13. Strata oboch dolných konèatín v predkolení
14. Stuhnutie oboch bedrových kåbov po vyèerpaní moností konzervatívnej a radikálnej lieèby
15. Stuhnutie jedného bedrového kåbu v nepriaznivom postavení bez monosti ïalej lieèby
16. Stuhnutie oboch kolenných kåbov po vyèerpaní moností konzervatívnej a radikálnej lieèby
17. Onkologické ochorenia v terminálnom tádiu s poruchami mobility
18. Terminálne tádium chronickej oblièkovej nedostatoènosti lieèenej hemodialýzou
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Príloha è. 2
k zákonu è. 150/2013 Z. z.

ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU

Porucha

a)

b)

c)

Druh systémovej
poruchy

Výskyt poruchy

Povinný spôsob
odstránenia poruchy

Trhliny
v keramzitbetóne,
lávobetóne
a tufobetóne, zatekanie
daïovej vody,
odde¾ovanie, drolenie
a vypadávanie hmoty
obkladových dielcov
z keramzitbetónu,
lávobetónu
a tufobetónu.

Odstránenie obkladových
dielcov alebo ich prikotvenie
(v prípade potreby)
a zateplenie celej títovej
steny s prekrytím nároia
budovy.

Porucha obkladových
dielcov
z keramzitbetónu,
lávobetónu
a tufobetónu na
klimaticky najviac
namáhanom títe
bytového domu.

Kontrukèný
systém najmä

Porucha
troskopemzobetónových
obkladových dielcov
na títoch bytového
domu.

Kontrukèný
systém najmä
T06B-KE, A.

Odde¾ovanie
troskopemzobetónových
obkladových dielcov
od nosnej
elezobetónovej
steny a zatekanie
daïovej vody.

Prikotvenie obkladových
dielcov kotvami z nerezovej
ocele prenáajúcimi zvislé
a aj vodorovné zaaenie
a zateplenie títovej steny
s prekrytím nároia budovy.

Porucha
vystupujúcich
kontrukcií
schodiskového
priestoru bytového
domu.

Kontrukèný
systém alebo
stavebná sústava
najmä ZTB,
BA-BC,

Trhliny medzi
vystupujúcou
a ostatnou èasou
budovy, korózia
spojovacej výstue
a oce¾ových rámov
zasklenia, praskliny,
lámanie
a vypadávanie copilitu
a zasklenia, zatekanie
daïovej vody.

Zvýenie vodorovnej tuhosti
schodiska (v prípade
potreby), výmena copilitovej
steny a zasklenia, oprava
trhlín v schodisku,
zateplenie schodiska
vrátane pri¾ahlej plochy
prieèelia pri kúte.

Trhliny a vypadávanie
betónovej hmoty,
vypadávanie
betónovej hmoty
v mieste uloenia
lodiovej dosky (na
podporný rám alebo
stenu) a v strede
dosky v dôsledku
korózie kotvenia
zábradlia rozpadom
betónovej hmoty
rebrovej lodiovej
dosky, zatekanie
daïovej vody
vplyvom chýbajúcej
alebo poruenej
hydroizolácie
v podlahe a korózie
výstue.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev vrátane
hydroizolácie, odstránenie
zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho
opravenie a oetrenie
skorodovanej výstue,
dodatoèná podpora
v uloení lodiovej dosky na
podporný rám alebo stenu
(v prípade potreby),
prídavná podpora v strede
lodiovej dosky (v prípade
potreby), odstránenie
a výmena zábradlia vrátane
jeho kotvenia a zhotovenie
novej hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.

ZT, ZTB,
T06B BA, BA,
MS-5, MS-11

T06B A,
BA NKS-S.

Porucha
predsadených lodií s
kazetovými
stropnými panelmi
bytového domu.

d)

Sprievodný znak
poruchy

Kontrukèný
systém najmä ZT.
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Porucha
predsadených lodií s
dutinovými
stropnými panelmi
bytového domu.

Kontrukèný
systém T08 B.

Trhliny v betóne
v oblasti uloenia
lodiovej dosky,
korózia kotvenia
zábradlia, zatekanie
daïovej vody do
pozdånych dutín
lodiovej stropnej
dosky, korózia
výstue
a vypadávanie
betónovej hmoty.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev vrátane
hydroizolácie, odstránenie
zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho
vyspravenie a oetrenie
skorodovanej výstue,
dodatoèná podpora
v uloení a v strede rozpätia
lodiovej dosky (v prípade
potreby), odstránenie
a výmena zábradlia, vrátane
jeho kotvenia, zhotovenie
novej hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.

Porucha balkónov
a lodií bytového
domu.

Stavebná sústava
alebo
kontrukèný
systém najmä
T-11 a T-16,
T 01B a T 03B,
BA, MS-5,
MS-11, LB, MB,
G-57, NMB,
PV-2, K-61,
PD-62, T06B,
B-70, BA-BC.

Trhliny v betónovej
hmote, zatekanie
daïovej vody,
vypadávanie
betónovej hmoty,
korózia výstue alebo
korózia nosnej
oce¾ovej kontrukcie,
korózia kotvenia
zábradlia
a vytváranie
tepelného mosta.

Odstránenie vetkých
podlahových vrstiev vrátane
hydroizolácie a zábradlia,
odstránenie zdegradovaného
betónu tlakovou vodou
a jeho vyspravenie
a oetrenie skorodovanej
výstue, odstránenie alebo
náhrada balkónovej, resp.
lodiovej dosky (v prípade
potreby), vytvorenie nových
podlahových vrstiev vrátane
hydroizolácie,
tepelnoizolaènej vrstvy
a oplechovania, montá
zábradlia vrátane jeho
kotvenia, zateplenie
balkónovej dosky alebo
lodiovej dosky a dosky nad
vrchnou lodiou v prípade
vytvárania tepelného mosta.

Porucha
vystupujúcich
zvislých pilastrov
a vodorovných ríms
bytového domu.

Kontrukèný
systém najmä
LB, MB.

Vytváranie trhlín
v betónovej hmote,
zatekanie daïovej
vody, korózia
výstue, vypadávanie
betónovej hmoty
a vytváranie
tepelného mosta.

Odstránenie
zdegradovaného betónu
pilastrov a ríms, oetrenie
výstue a betónu, zateplenie
ríms a pilastrov vrátane
plochy obvodového pláa
medzi nimi.

Porucha obvodového
pláa
z pórobetónových
dielcov bytového
domu.

Kontrukèný
systém alebo
stavebná sústava
najmä T06B NA,
T06B BA,
T08B,P1.15,
SpM-P1.15,
PS 82 TT a
BANKS-S.

Trhliny medzi
prvkami a v hmote
pórobetónu,
zatekanie daïovej
vody medzi prvky
pórobetónových
dielcov obvodového
pláa a do hmoty
pórobetónu,
zatekanie
spôsobujúce koróziu
oce¾ových konzol,
spínacích ahadiel
a výstue.

Odstránenie
zdegradovaného
pórobetónu, oetrenie
výstue, oprava povrchov
maltou na pórobetón
(tepelnoizolaèná malta),
celoploné zateplenie
obvodového pláa (neplatí
pre prieèelia s lodiami
BANKS-S) a oprava
vnútorných povrchov
obvodového pláa.

e)

f)

g)

h)
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Porucha stykov
obvodového pláa
s vrstvenými
dielcami
s tepelnoizolaènou
vrstvou hrúbky
aspoò 80 mm
bytového domu.

Stavebná sústava
najmä P1.14,
SpM-P1.14, PS82,
P1.24.

Zatekanie daïovej
vody stykmi
obvodového pláa
a korózia výstue
spojov.

Vyèistenie kár (v prípade
potreby), odstránenie
zdegradovaného betónu
a oprava povrchu
a celoploné zateplenie
obvodového pláa
s prikotvením membrány
k nosnej èasti obvodového
dielca (v prípade potreby).

Porucha atiky
bytového domu.

Stavebná sústava
najmä
PS 82 PP.

Odklonenie
montovaných
atikových dielcov od
zvislej roviny,
otváranie vertikálnej
káry styku
a deformácia
oplechovania, trhliny
v strenej krytine,
zatekanie daïovej
vody.

Odstránenie strených
vrstiev (horný plá) v páse
pri atike, vrátenie atikových
dielcov do pôvodnej polohy
(v prípade potreby) a ich
ukotvenie, doplnenie
strených vrstiev
s dilatáciou pri atike
a zateplenie strechy.

Porucha obvodového
pláa a nosných
stien
z pórobetónových
tvárnic bytového
domu.

Kontrukèný
systém PV-2.

Trhliny v povrchovej
úprave, odúvanie
a odpadávanie
povrchových úprav
(brizolitu
a vnútorných
omietok).

Odstránenie uvo¾nenej
povrchovej úpravy,
vyrovnanie podkladu
a zateplenie obvodového
pláa a nanesenie nových
vnútorných povrchových
úprav zoh¾adòujúcich
fyzikálno-mechanické
vlastnosti podkladu.

Porucha
predsadenej lodie
a súvisiaceho
obvodového pláa
zo spínaných
pórobetónových
dielcov bytového
domu.

Stavebná sústava
BA NKS-S.

Nesprávne ukotvená
lodia a zábradlie,
trhliny v obvodovom
pláti, vypadávanie
hmoty pórobetónu
v nadpraí
obvodových dielcov
pri predsadenej
lodii, uvo¾nenie
ukotvenia zábradlia.

Zabezpeèenie ukotvenia
zábradlia a odstránenie
priaenia lodiovej dosky,
odstránenie uvo¾nených
èastí stavebných
kontrukcií predsadených
lodií a dielcov obvodového
pláa tlakovou vodou,
plnohodnotná náhrada
odstránených èastí
a vyrovnanie podkladu,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja
predsadenej lodie a nosnej
kontrukcie budovy,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja na
predsadených atikách nad
lodiou, zabezpeèenie
funkcie posuvného spoja na
plochej streche a zateplenie
obvodového pláa na
prieèelí s lodiami.

j)

k)

l)
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Príloha è. 3
k zákonu è. 150/2013 Z. z.

ZOZNAM MESTSKÝCH ÈASTÍ V BRATISLAVE
A V KOICIACH NA PREDKLADANIE IADOSTÍ

1. Bratislava  mestská èas Staré Mesto pre okres Bratislava I
2. Bratislava  mestská èas Ruinov pre okres Bratislava II
3. Bratislava  mestská èas Nové Mesto pre okres Bratislava III
4. Bratislava  mestská èas Karlova Ves pre okres Bratislava IV
5. Bratislava  mestská èas Petralka pre okres Bratislava V
6. Koice  mestská èas Staré Mesto pre okres Koice I
7. Koice  mestská èas Západ pre okres Koice II
8. Koice  mestská èas Dargovských hrdinov pre okres Koice III
9. Koice  mestská èas Juh pre okres Koice IV
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151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
priamych platieb v znení neskorích predpisov
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 495/2011 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 369/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za slovo výmeru vkladá slovo iadate¾om.
2. V § 9 sa slová § 2, 3 a 6 nahrádzajú slovami § 2 a 3
a doterají text § 9 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa
odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Suma priamej platby pod¾a § 2 a 3 sa upraví pod¾a
osobitného predpisu,27a) ak sa na základe vykonanej
kontroly27b) zistí, e iadate¾ najmenej dva po sebe nasledujúce roky

a) neobhospodaroval po¾nohospodársku pôdu deklarovanú v iadosti,
b) deklaroval v iadosti kultúru alebo plodinu, ktorá
sa nezhoduje so zistenou kultúrou alebo zistenou
plodinou,
c) na po¾nohospodárskej pôde deklarovanej v iadosti
neplnil podmienky pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) a e).
(3) Suma priamej platby pod¾a § 2 a 3 sa upraví
pod¾a osobitného predpisu,27c) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, e iadate¾
a) umelo vytvoril predpoklady na dodranie podmienky uvedenej v prílohe è. 2 pre oblas Minimálna miera údrby a tandardy Minimálna miera intenzity chovu a vhodné reimy písm. a),
b) pozmenil potvrdenia, certifikáty a rozhodnutia orgánov prísluných na ich vydanie na úèely získania priamych platieb pod¾a § 2 a 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27c znejú:

27a) Èl. 60 nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
27b
) Hlava III nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
27c
) Èl. 30 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení..

3. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblas

tandardy

Podmienky

Pôdna erózia
Ochráni pôdu
pomocou
vhodných opatrení

Minimálne krytie pôdy

V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde
s priemernou svahovitosou nad 12 stupòov zabezpeèi
najmenej 40 % vegetaèné pokrytie výmery ornej pôdy
oziminou, viacroènou krmovinou, medziplodinou alebo
strniskom.

Minimálna správa
pôdy odráajúca
pecifické miestne
podmienky

Dodriavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej
pôdy zabraòova tvorbe ryhovej erózie a zabráni vzniku
eróznych rýh nad 20 cm håbky.

Zachovávanie terás

Likvidova existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.

Striedanie plodín

Nepestova na tej istej ploche poèas dvoch po sebe
nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.

Správa polí so
strniskom

Vypa¾ova strniská a páli rastlinné zvyky po zbere úrody
z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.

Organické zloky
pôdy
Zachova úrovne
organických zloiek
pôdy pomocou
vhodných praktík
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truktúra pôdy
Zachova
truktúru pôdy
pomocou
vhodných opatrení

Vhodné pouívanie
strojov

Minimálna miera
údrby
Zabezpeèi
minimálnu úroveò
údrby a zabráni
zhoreniu
stanoví

Minimálna miera
intenzity chovu
a vhodné reimy
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Nevstupova na po¾nohospodársku pôdu v èase, keï môe
dôjs k jej zhutòovaniu a rozbahneniu.
Nevzahuje sa na èas nevyhnutne potrebný na zber plodín
v súlade s agrotechnickou praxou.
a) Poèas kalendárneho roka dodriava najniie zaaenie 0,2
ve¾kej dobytèej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych
porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**)
ktorých výmera je vyia ako 20 ha. Zaaenie sa nevzahuje na
výmeru ornej pôdy s pestovanými objemovými krmovinami,
ktorá je zaradená do agroenvironmentálneho opatrenia pod¾a
osobitného predpisu,32) na výmeru pestovaných objemových
krmovín, ktoré sú pestované na úèely výroby generaèného
materiálu alebo sú pouité na energetické úèely vyuité vo
vlastných energetických zariadeniach.
b) Poèas celého vegetaèného obdobia udriava vetky plochy
trvalých trávnych porastov pod¾a nadmorskej výky kosením
alebo spásaním, doplnkovo aj mulèovaním pod¾a sledovaného
obdobia. Výnimka na udriavanie trvalých trávnych porastov je
povolená pre iadate¾ov, ktorí iadajú o podporu pod¾a
osobitného predpisu.33)
Nadmorská výka
(m n. m.):

Prvú operáciu na plochách trvalých
trávnych porastov (pasenie, kosenie
alebo mulèovanie***) vykona najneskôr
do:
pasenie

kosenie

0  400

1. 6.

22. 6.

401  600

8. 6.

8. 7.

601  800

9. 7.

29. 7.

nad 800

15. 7.

8. 8.

c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstráni
pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatòuje podmienka
uvedená v oblasti truktúra pôdy.
Ochrana stálych
pasienkov

Vylúèi zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na
súvislej èasti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere
0,30 ha a vyej.34)
Vypa¾ova trvalé trávne porasty je zakázané.

Zachovávanie
krajinných prvkov

Nenaruova ani nelikvidova krajinné prvky na ornej pôde,
ako sú solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraï alebo
medza.****)

Zabránenie
prenikaniu neiaducej
vegetácie na
po¾nohospodársku
pôdu

a) Poèas
kalendárneho
roka
zabraòova
rozirovaniu
samonáletov drevín, odstraòova invázne druhy rastlín
a húevnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov.
b) Trvale udriava plochy po¾nohospodárskej pôdy spôsobom,
ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Po¾nohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo
chme¾nica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie
vidite¾né oetrovanie výsadby a oetrovanie medziradia.
d) Orná pôda v roku podania iadosti je obhospodarovaná
v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním
iadate¾a. Na dieloch pôdnych blokov iadate¾ pestuje a zberá
plodiny uvedené v jednotnej iadosti v súlade s agrotechnickou
praxou.
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Chráni vodu pred
zneèistením
a odtokom a regulova
pouívanie vôd

Ak dochádza k zavlaovaniu, je potrebné ma povolenie na
èerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlaovanie35)
alebo zmluvu so správcom tátnych závlahových sústav.

Nárazníkové zóny
pozdå útvarov
povrchových vôd
a odkrytých
podzemných vôd

Nepouíva priemyselné a organické hnojivá s obsahom dusíka
v nárazníkových zónach pozdå útvarov povrchových vôd
a odkrytých podzemných vôd v írke do 10 m od brehovej
èiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme LPIS.*****)

*)

Výpoèet ve¾kej dobytèej jednotky pre túto podmienku je pre te¾atá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov  0,6 VDJ/ks, hovädzí dobytok nad 24 mesiacov  1,0 VDJ/ks, ovce a kozy nad 12 mesiacov  0,15 VDJ/ks, ovce a kozy do 12 mesiacov  0,05 VDJ/ks, kone od iestich mesiacov  1,0 VDJ/ks, riebätá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks, hydinu  0,03 VDJ/ks,
prasnice a kance  0,5 VDJ/ks, ostatné oípané  0,3 VDJ/ks, bece  0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kouinové zvieratá  0,04 VDJ/ks.
**) Siláe, siláe s vyím objemom suiny (kukurièná silá, mieanky, obilné siláe) a zelené krmoviny (mieanky urèené na zelené kàmenie).
***) Ak je splnená podmienka najniieho zaaenia, mono poui mulèovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovos mulèovania spoèíva v tom, e kadý pozemok musí by obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulèovanie je akceptované iba ako doplnková technológia pred alebo po vykonaní hlavnej operácie. Hlavná operácia musí by vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabu¾ke.
****) Ak dôjde k narueniu krajinných prvkov, ktoré je súèasne aj poruením podmienok ustanovených v oblasti ivotné prostredie pod¾a
prílohy è. 3: Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie.
*****) Ak dôjde k porueniu tandardu Nárazníkové zóny pozdå útvarov povrchových vodných plôch a odkrytých podzemných vôd, ktoré je
súèasne aj poruením podmienok uvedených v oblasti ivotné prostredie pod¾a prílohy è. 3: Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie..

Poznámky pod èiarou k odkazom 32 a 35 znejú:

32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a
programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 128/2010 Z. z.
33
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
34
) Èl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.

35

) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2013.

Robert Fico v. r.
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152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. mája 2013
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve
formou prechodných vnútrotátnych platieb

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

(3) Doplnková platba na plochu sa môe poskytnú
iadate¾ovi najviac na urèenú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chme¾níc pod¾a iadosti
o jednotnú platbu na plochu.5)

§1

Platba na chme¾

Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou prechodných vnútrotátnych platieb,1) ktorými sú
a) doplnková platba na plochu,
b) platba na chme¾,
c) platba na ve¾ké dobytèie jednotky.
(2) iados o platbu pod¾a odseku 1 (ïalej len iados) môe poda Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ïalej len platobná agentúra) osoba, ktorá vykonáva po¾nohospodársku èinnos2) na území Slovenskej
republiky (ïalej len iadate¾).
§2
Doplnková platba na plochu
(1) Doplnková platba na plochu sa môe poskytnú
iadate¾ovi, ak po¾nohospodárska pôda pod¾a odseku 2
a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b) dosahuje výmeru najmenej 1 ha; táto podmienka je splnená, ak táto výmera zahàòa viaceré súvislé diely pôdnych blokov prísluného druhu pozemku s výmerou
najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným iadate¾om,
c) má vidite¾ne oznaèené a vymedzené hranice, ak nie
je hranica prirodzene ohranièená.
(2) Doplnková platba na plochu sa môe poskytnú
na iadate¾om obhospodarovanú výmeru ornej pôdy,
vinohradov, ovocných sadov a chme¾níc vedenú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov.4)
1

§3
(1) Platba na chme¾ sa môe poskytnú iadate¾ovi na
chme¾nicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov3)
a dielov pôdnych blokov4) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Ak výmera chme¾níc uvedená v iadostiach pod¾a
odseku 1 presiahne rozlohu 305,13 ha, kadému iadate¾ovi sa poskytne platba zníená priamo úmerne
ve¾kosti výmery chme¾nice presahujúcej túto rozlohu.
§4
Platba na ve¾ké dobytèie jednotky
(1) Platba na ve¾ké dobytèie jednotky sa môe poskytnú na poèet ve¾kých dobytèích jednotiek vypoèítaných
pod¾a prílohy è. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné
miesto.
(2) Do ve¾kých dobytèích jednotiek pod¾a odseku 1 patria
a) te¾atá do es mesiacov na základe stavu zvierat
k 31. marcu 2007,
b) hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
c) býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
d) dojèiace kravy6) nad 24 mesiacov na základe stavu
zvierat k dátumu podania iadosti,
e) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k
1. 31. marcu 2007, alebo
2. dátumu podania iadosti,

) Èl. 133a nariadenia Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov,
ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006, (ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
2
) Èl. 2 písm. c) nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
3
) § 2 písm. c) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
4
) § 2 písm. d) zákona è. 543/2007 Z. z.
5
) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 151/2013 Z. z.
6
) Èl. 59 nariadenia Komisie (ES) è. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia
Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o reimy podpory pre po¾nohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
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f) individuálne referenèné mnostvo mlieka7) (ïalej len
individuálna kvóta) k 31. marcu 2007.
(3) Platba pod¾a odseku 1 sa poskytuje najmenej na
jednu ve¾kú dobytèiu jednotku.
(4) Stav hospodárskych zvierat pod¾a odseku 2
písm. a) a c) a e) prvého bodu sa urèí pod¾a centrálneho registra hospodárskych zvierat8) (ïalej len centrálna evidencia).
(5) Platba na zvieratá pod¾a odseku 2 písm. d) a e)
druhého bodu sa môe poskytnú iadate¾ovi, ak chová
zvieratá uvedené v iadosti poèas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania iadosti na farme registrovanej na iadate¾a a na hospodárske zvieratá pod¾a odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu.
(6) iadate¾ je povinný chova dojèiace kravy pod¾a
odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho
dobytka, bez dojného vyuitia a ich mlieko pouíva len
na výivu teliat.
(7) Zvieratá, u ktorých sa nedodrala podmienka
pod¾a odseku 5, mono nahradi inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do
15 pracovných dní odo dòa rozhodujúcej udalosti, ktorou je smr zvieraa. Náhrada sa oznamuje platobnej
agentúre do siedmich pracovných dní odo dòa ich nahradenia.
(8) Podmienka pod¾a odseku 5 sa povauje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu poètu chovaných zvierat a iadate¾ dodrí postup pod¾a § 6 ods. 10.
(9) Platba na zvieratá pod¾a odseku 2 písm. a), d)
a e) druhého bodu sa môe poskytnú najviac na poèet
zvierat pod¾a osobitného predpisu.9)
(10) Platba na zvieratá pod¾a odseku 2 písm. e) sa
môe poskytnú najviac do percentuálnej výky koeficientu viazania vypoèítanej platby na zvieratá pod¾a
odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výky koeficientu odviazania na zvieratá pod¾a
odseku 2 písm. e) prvého bodu.
(11) Koeficienty pod¾a odseku 10 urèené pod¾a osobitného predpisu10) sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(12) iadate¾ovi, ktorý iada o platbu pod¾a odseku 2
písm. f), sa poskytuje platba na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007 a na individuálnu kvótu, ktorá mu bola pridelená pre nasledujúci kvótový rok11) rozhodnutím
platobnej
agentúry,12)
na
základe
vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej
kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného
drite¾a individuálnej kvóty.
(13) iadate¾ovi, ktorý previedol individuálnu kvótu
v kvótovom roku 2006/2007 na iného drite¾a indivi7

)
)
9
)
10
)
11
)
12
)
13
)
14
)
8
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duálnej kvóty, sa môe poskytnú platba pod¾a odseku 2
písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu
2007, zníenú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím platobnej agentúry prevedená na nového drite¾a pre nasledujúci kvótový rok.
(14) iadate¾ má právo iada o platbu na ve¾ké dobytèie jednotky pod¾a poètu ve¾kých dobytèích jednotiek pod¾a odseku 2 písm. a) a c), e) prvého bodu
a písm. f), ktoré iadate¾ choval k 31. marcu 2007.
(15) Právo iada o platbu pod¾a odseku 14 je prevodite¾né
a) prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty,
ktorú iadate¾ doloí písomnou zmluvou a rozhodnutím platobnej agentúry predloenými spolu so
iadosou do 31. marca 2009,
b) písomnou zmluvou o prevode dobytèích jednotiek
pod¾a odseku 2 písm. a) a c), e) prvého bodu alebo písm. f).
(16) Písomná zmluva pod¾a odseku 15 písm. b) musí
obsahova potvrdenie stavu zvierat za kategóriu pod¾a
odseku 2 písm. a) a c), e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu.
(17) iadate¾om o platbu na zvieratá pod¾a odseku 2
písm. a) a e) môe by osoba, ktorá má tieto zvieratá
evidované v centrálnej evidencii.
(18) Podmienka pod¾a odseku 17 sa nevzahuje na
zdruenie fyzických osôb alebo právnických osôb (ïalej
len zdruenie).13) Ak je iadate¾om o platbu na ve¾ké
dobytèie jednotky zdruenie, preukáe, e zviera uvedené v zozname pod¾a odseku 2 písm. b) a c) je v drbe
èlena zdruenia. Prílohou k iadosti je zoznam èlenov
zdruenia.
§5
Predkladanie iadostí
(1) iadate¾ o platbu pod¾a § 1 ods. 1 podáva iados
do 30. júna kalendárneho roka. Na iadosti predloené
po 30. júni kalendárneho roka sa neprihliada.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a § 1 ods. 1 písm. c) je
a) potvrdenie z centrálnej evidencie o poète zvierat
v kadej kategórii pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) a c) a e)
prvého bodu,
b) zoznam zvierat pod¾a § 4 ods. 2 písm. d),
c) zoznam zvierat pod¾a § 4 ods. 2 písm. e) druhého
bodu,
d) rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty,
e) vyhlásenie iadate¾a o neuskutoènení prevodu pod¾a § 4 ods. 15 do 31. marca kalendárneho roka,
f) identifikaèný list iadate¾a pod¾a osobitného predpisu,14) ak nebol predloený spolu s jednotnou iadosou.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 294/2009 Z. z. o podmienkach pride¾ovania kvót mlieka.
§ 19 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z.
Èl. 104 ods. 4, èl. 112 ods. 5 a èl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona è. 543/2007 Z. z., èl. 52 a 132 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 294/2009 Z. z.
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona è. 543/2007 Z. z. v znení zákona è. 390/2009 Z. z.
§ 18 ods. 2 písm. a) Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
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(3) Zoznam zvierat pod¾a odseku 2 písm. b) obsahuje
èísla uných znaèiek zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(4) Zoznam zvierat pod¾a odseku 2 písm. c) obsahuje
èísla uných znaèiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(5) Prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) a d) sa platobnej agentúre nepredkladajú, ak ich iadate¾ u predloil platobnej agentúre v predchádzajúcich rokoch
pod¾a osobitného predpisu.15)
§6
Veobecné podmienky
(1) Kontrola iadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.16)
(2) Suma platieb urèená pod¾a osobitného predpisu17)
sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(3) Podmienkou poskytnutia platby pod¾a § 2 a 3 je skutoènos, e iadate¾ plní dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky pod¾a osobitného predpisu.18)
(4) Pri nedodraní podmienok pod¾a odseku 3 sa
suma platby upraví pod¾a osobitného predpisu.19)
(5) iadate¾ o platbu pod¾a § 2 alebo 3 je povinný na
poiadanie platobnej agentúry preukáza k pôde deklarovanej v iadosti vlastnícky, nájomný alebo iný vzah,
ktorý ho oprávòuje túto pôdu uíva.
(6) iadate¾ je povinný na poiadanie platobnej agentúry predloi vetky doklady súvisiace s vykonávanou
kontrolou.20)
(7) Ak iadate¾ neumoní platobnej agentúre vykona
kontrolu, platba pod¾a § 2 a 4 sa mu neposkytne.
(8) Poskytnutie platby pod¾a § 2 a platby pod¾a § 3 je
podmienené splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.5)
(9) Nadobúdate¾ podniku je povinný oznámi platobnej agentúre prevod podniku21) od pôvodného iadate¾a
v lehote pod¾a osobitného predpisu.22)
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(10) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom
predpise,23) je iadate¾ povinný zasla platobnej agentúre oznámenie v termíne pod¾a osobitného predpisu24) na
tlaèive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.
§7
Zníenie platieb
(1) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutoènou výmerou po¾nohospodárskej
pôdy, ktorú obhospodaruje iadate¾, a výmerou, ktorú
iadate¾ uviedol v iadosti, platba pod¾a § 2 alebo 3 sa
urèí na základe zisteného stavu a upraví sa takto:
a) pri rozdiele najmenej o 3 % alebo 2 ha a najviac o 20 %
sa platba zníi o dvojnásobok zisteného percenta
rozdielu,
b) ak je rozdiel väèí ako 20 %, platba sa neposkytne.
(2) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré iadate¾ uviedol v zozname
zvierat pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a c), a skutoèným stavom, platba na ve¾ké dobytèie jednotky sa na základe
zisteného stavu
a) zníi o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je
väèí ako 10 %,
b) zníi o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak
rozdiel je od 10 % do 20 %,
c) neposkytne, ak je rozdiel väèí ako 20 %.
(3) Suma platieb pod¾a § 1 ods. 1 podlieha úprave pod¾a
osobitného predpisu.25)
§8
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§9
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. júna
2013.

Robert Fico v. r.
15

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou doplnkovej
národnej priamej platby na ve¾ké dobytèie jednotky v znení neskorích predpisov.
16
) § 10 zákona è. 543/2007 Z. z.
17
) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoloènej po¾nohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209,
11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona è. 543/2007 Z. z. a nariadenie (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
18
) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
) Èas II hlava IV kapitola III nariadenia Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci
schém priamej podpory pre po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v.
EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
20
) Hlava III nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
21
) Èl. 82 nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
22
) § 10 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
23
) Èl. 31 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
24
) Èl. 75 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
25
) Èl. 7, 10, 132 ods. 2 a 133a ods. 4 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 152/2013 Z. z.

VÝPOÈET VE¼KÝCH DOBYTÈÍCH JEDNOTIEK

Jednotka pre urèenie stavu
kategórie
poèet zvierat v ks

Koeficient pre prepoèet stavu
kategórie na VDJ
0,2

Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov

poèet zvierat v ks

0,6

Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov

poèet zvierat v ks

1,0

Dojèiace kravy nad 24 mesiacov

poèet zvierat v ks

1,0

Ovce a kozy nad 12 mesiacov

poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
tona

0,15 x koeficient viazania26)
0,15 x koeficient odviazania26)
0,1998

Kategória
Te¾atá do es mesiacov

Individuálna kvóta
VDJ  ve¾ká dobytèia jednotka.

Poèet VDJ sa vypoèíta ako súèin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu pre prepoèet stavu kategórie na VDJ.

26

) Èl. 52 a èl. 132 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 152/2013 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej
podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré
reimy podpory pre po¾nohospodárov, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006,
(ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 228/2013 z 13. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 78, 20. 3. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 287/2013 z 26. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania
nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o reimy podpory pre po¾nohospodárov ustanovené v hlavách IV a V
(Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 164, 23. 6. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013).
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém
v rámci schém priamej podpory pre po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 47, 24. 2. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 49, 24. 2. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 937/2012 z 12. októbra 2012 (Ú. v EÚ L 280, 13. 10. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 393/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013).
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